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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menghendaki keadilan, menetapkan

ketentuan yang seimbang antara kewajiban dan hak, tidak terkecuali

dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga diawali dengan

perkawinan yang merupakan pintu gerbang sakral untuk membentuk

keluarga serta memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu mencapai keluarga

yang sejahtera bagi setiap anggotanya.

Rumah tangga yang sejahtera dan harmonis adalah dambaan setiap

orang, namun untuk mencapainya, diperlukan sikap saling pengertian

antara suami isteri, dengan menempatkan diri pada posisi dan peranan

masing-masing. Oleh karena itu suami isteri harus mengetahui dan

melaksanankan fungsi dan peranan masing-masing untuk saling

melengkapi satu sama lainnnya.

Dengan demikian sebagai konsekuensi dari suatu perkawinan akan

timbulnya kewajiban dan hak yang mesti diterima dan ditunaikan oleh

suami isteri. Apa yang menjadi kewajiban isteri merupakan hak yang harus

diterima oleh suami,demikian juga sebaliknya apa yang menjadi kewajiban

suami merupakan hak yang harus diterima oleh isteri. Di antara kewajiban

dan tanggung jawab dalam rumah tangga adalah pemenuhan nafkah untuk

keluarga tersebut, yang dilaksanakan oleh seorang suami, seorang isteri

atau suami isteri secara bersama.

Oleh kerena itu, untuk dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan di

atas dan selarasnya antara kewajiban dan hak yang ada dalam rumah

tangga, maka mutlak diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling

bertanggung jawab antara suami dan isteri. Anjuran untuk bekerjasama

antara suami dan isteri digambarkan dalam Q.S; Ali Imran:195, sebasgai

berikut:
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                             ...

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan
berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang
yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena)
sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”

Dalam ayat lain, disebutkan juga tanggung jawab antara laki-laki

dan perempuan (suami dan isteri) dalam rumah tangga sebagiamana

digambarkan dalam Q.S:al-Nisa’: 34:

        هللا              
            هللا           
                             هللا   
   .

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah me
reka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka
mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Ayat di atas biasa dijadikan landasan kepemimpinan dalam rumah

tangga dan kewajiban yang terkait dengan kepemimpinan tersebut antara

lain adalah masalah nafkah.  Ayat tersebut dijadikan dalil bahwa laki-laki

adalah pemimpin dalam rumah tangga, seperti al-Thabarī,1 menafsirkan

bahwa laki-laki adalah pendidik para perempuan, Fakh al-Din al-Razi

1Al-Thabarī, Jāmi’ al- Bayān, Juz V, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2004M /1425H ),
h. 67
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mengatakan bahwa:2 laki-laki adalah yang diserahi kekuasaan untuk

mendidik perempuan dan membimbing mereka.

Sementara Sayyid quthub,3 mengatakan bahwa ayat di atas

merupakan ayat yang mengatur organisasi dalam keluarga. Muhammad

Abduh berpendapat,4 bahwa maksud dari kepemimpinana laki-laki atas

perempuan itu adalah kepemimpinan yang memiliki arti menjaga,

melindungi, menguasai dan mencukupi kebutuhan perempuan, laki-laki

bertanggung jawab atas nafkah perempuan. Oleh karena itu dipahami

bahwa laki-laki itu secara fitrah adalah pemimpin terhadap perempuan.

Penetapan kepemimpinan laki-laki atas kaum perempuan pada

ayat di atas adalah hal yang penting untuk dianalisis tentang alasan

mengapa laki-laki harus menjadi kepala atau pemimpin keluarga (rumah

tangga). Ada dua alasan setidaknya yang dapat dipahami dari ayat di atas;

Pertama: dikatakan bahwa Allah telah melebihkan sebahagian

mereka laki-laki atas sebahagian yang lain yaitu perempuan. Dalam ayat

di atas dijelaskan dengan kata sebahagian, bukan kata semua, yang dapat

saja mengandung pengertian bahwa tidak semua laki-laki mendapat

kelebihan atas semua perempuan.

Kedua: karena laki-laki telah menafkahkan sebahagian harta

mereka kepada isteri dan keluarganya. Hal inilah yang merupakan fungsi

tanggung jawab finansial seorang laki-laki (suami) terhadap isteri dan

keluarganya. Kedua fungsi di ataslah yang menjadi alasan bahwa laki-laki

adalah pemimpin atas perempuan. Bila dilihat pandangan para ulama,5

yang menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan

dalam rumah tanggga adalah inheren dan permanen, bukan sesuatu yang

2 Al-Razy, Mafātih al-Ghaib, Juz X,  (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 2004M/1425H), h.
71

3 Ibid.
4 Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh, Tafsīr al-manār , Juz V, h. 67
5 Muhammad Abduh, Tafsīr al-manār, Juz V, (Beirut; Dar al-Fikr, 2007M/1528H), h. 68,

Qurqish Shihab, Tafsīr al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān,   Vol. II,
(Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.428, Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif
al-Qur'ān, Jakarta: Para Madinah, 1999), xxix , catatan kaki no.14, h. 151
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dapat dipelajari, diusahakan, dirubah, direkonstruksi, maka pandangan-

pandangan tersebut di atas tentu sangat berbeda dengan fakta-fakta

perkembangan sosial yang ada dan selalu berubah, mulai dari zaman

Rasulullah dan sahabat-sahabatnya.6

Berbeda dengan pendapat para ulama’ di atas seorang pemikir

kontemporer Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa,7 ayat di atas,

arrijālu qowwāmūna ‘alan nisā’ bukanlah pernyataan normatif tetapi

kontektual, al-Qur’an hanya mengatakan laki-laki sebagai qawwām

(pemberi nafkah atau pengatur urusan rumah tangga), tidak mengatakan

bahwa mereka harus menjadi qawwām

Amina Wadud juga,secara eksplisit mengakui kepemimpinan laki-

laki atas perempuan, namun kepemimpinan itu harus disertai dua syarat,

jika laki-laki sanggup membuktikan kelebihannnya dan jika laki-laki

mendukung perempuan dengan menggunakan hartanya.8 Hal ini terkait

dengan hak waris laki-laki lebih banyak dari perempuan, apakah warisan

itu digunakan untuk mendukung isteri atau tidak, maka itu harus

dibuktikan. Dengan demikian menurut Amina Wadud kelebihan yang

dimiliki oleh laki-laki itu harus bersyarat, sebagaimana syarat di atas.

Nafkah yang diberikan oleh suami terhadap isteri dan anak-

anaknya merupakan rezki yang dikaruniakan oleh Allah sebagai

tanggungjawab dan penunaian kewajiban seorang suami terhadap

keluarga. Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa salah satu ciri orang yang

6Ibid.
7Menurutnya seandainya al-Qur'ān mengatakan laki-laki harus menjadi qawwam, maka

ia akan menjadi pernaytaan normative, dan mengikat bagi semua perempuan pada semua zaman
dan dalam semua keadaan, tetapi Allah tidak menginginkan hal demikian. Asghar Ali
Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf,
(Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), h. 61, Nurjannah Ismail, Perempuan dalam
Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran , ( Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 191.

8Kelebihan yang dimaksud oleh Aminah wadud adalah: karena laki-laki mendapatkan
warisan dua kali lipat dari perempuan, karna itu ia berkewajiban memberi  nafkah kepada
perempuan, dengan demikian adanya hubungangan timbal balik antara hak istimewa yang ada
pada laki-laki dengan tanggung  jawab yang diembannnya.Dengan demikian tanpa terpenuhi
kedua syarat tersebut, maka laki-laki bukanlah pemimpin bagi perempuan. Aminah Wadud, al-
Wanita di dalam Qur’an, Terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 93-94
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beriman adalah menafkahkan rezkinya kepada jalanNya.9 Anjuran ini

berlaku universal, apapun bentuk nafkah tersebut, baik berupa sedekah,

infaq, zakat, demikian juga nafkah terhadap keluarga. Kewajiban ini juga

digambarkan dalam al-Qur’an,10 dan hadīs Nabi. 11

Sementara dalam hadīs dijelaskan tentang nafkah dalam rumah

tangga itu, Pertama: merupakan kewajiban suami menafkahi keluarganya

sebagaimana hadīs berikut ini:

ثـََنا َحيَْىي َعْن ِهَشاٍم قَاَل َأْخبَـَرِين َأِيب َعْن َعاِئَشَة َأنَّ ِهْنَد بِنْ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ َت َحدَّ
ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح َولَْيَس يـُْعِطيِين َما َيْكِفيِين َوَوَلِدي ِإالَّ اهللاُعْتَبَة قَاَلْت يَا َرُسوَل 

١٢َما َأَخْذُت ِمْنُه َوُهَو َال يـَْعَلُم فـََقاَل ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك بِاْلَمْعُروفِ 

9 Q.S. al-Baqoroh : 3

                        .

“(yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14], yang mendirikan shalat[15], dan
menafkahkan sebahagian rezki[16] yang Kami anugerahkan kepada mereka.

10 QS. Al-Baqoroh: 233,

                                     
                            
                                
                    هللا     هللا       .

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang
ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada
Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang
ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa
atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

11 Lidwa Pustaka i-Software, Ensiklopedi Hadis Sembilan Imam, Muslim Ibn Hajjaj al-
Qusyairy, Shahīh Muslim, (Riyad: Dar al-Mughni, 1998/1419H), no. 2137.

12 Muhammad ibn Ismail al-Bukharī, ṣahīh al-Bukharī, (Beirut: Dar Ibn Katsir , 2002),
h. 1367, al-Bukharī juga meriwayatkan melalui tiga jalur, h. 526, 1368, 1774.  Muslim, ibid., h.
942, Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy’as, Sunan Abi  Daud, ( Riyad:Bait al-Afkar al-Dauliyah:
t.th), h. 392, Abd al-Rahmān al-Nasāi': Sunan al-Nasāi', (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.
th), h. 550, Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, Sunan Ibn majāh, (t.t: Dar Ihya’ al-Kutb, t. th),
h. 769.
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“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah
menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah
mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah
berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak
memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku
mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau
bersabda:"Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi
kebutuhanmu dan juga anakmu."

Kedua: Nafkah suami merupakan hak isteri, sebagaimana hadīs berikut
ini:

ثـََنا َمحَّاٌد َأْخبَـَرنَا أَبُو قـََزَعَة اْلَباِهِليُّ َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويَةَ  ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَِعيَل َحدَّ اْلُقَشْريِيِّ َحدَّ
َوَتْكُسَوَها ِإَذا َما َحقُّ َزْوَجِة َأَحِدنَا َعَلْيِه قَاَل أَْن ُتْطِعَمَها ِإَذا َطِعْمتَ هللاَعْن أَبِيِه قَال قـُْلُت يَا َرُسوَل 

َوَال تـَُقبِّْح اْكَتَسْيَت أَْو اْكَتَسْبَت َوَال َتْضِرْب اْلَوْجَه َوَال تـَُقبِّْح َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيِت قَاَل أَبُو َداُود 
١٣هللاَأْن تـَُقوَل قـَبََّحِك ا

”Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'Il, telah
menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami
Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari
ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri
salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata:"Engkau
memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian
apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan
engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan
jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah."Abu Daud
berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan
perkataan atau cacian) dengan mengatakan;semoga Allah
memburukkan wajahmu."

Ketiga: nafkah isteri kepada keluarganya

ثـََنا َعْبَدُة َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن زَيـَْنَب بِْنِت أُمِّ َسَلَمَة عَ  ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ ْن أُمِّ َسَلَمَة َحدَّ
َا ُهْم َبِينَّ فـَقَ اهللاقَاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل  اَل أَْنِفِقي َعَلْيِهْم فـََلِك َأِيلَ َأْجٌر أَْن أُْنِفَق َعَلى َبِين َأِيب َسَلَمَة ِإمنَّ
◌ِ ١٤َأْجُر َما أَنـَْفْقِت َعَلْيه

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah
telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Hisyam dari bapaknya dari
Zainab binti Ummu Salalah dari Ummu Salamah berkata; Aku berkata,:

13Abi Daud Sulaiman bin al-asy'ats, Sunan Abi Daūd: Syah wa al-Tahqīq, Juz II, (Kairo:
Dār al-Had'īs, 1999M/1420H), h. 918-919

14Ṣahīh al-Bukharī, Op. cit., Juz. II, h. 533
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"Wahai Rasulullah, apakah bagiku pahala bila aku menginfaqkan harta
untuk anak-anak Abu Salamah padahal mereka itu anak-anakku?". Maka
Beliau bersabda:"Berinfaqlah untuk mereka dan kamu akan
mendapatkan pahala dari apa yang kamu infaqkan buat mereka".

Hadīs-hadīs tersebut di atas menggambarkan bahwa nafkah dalam

keluarga itu menjadi suatu kewajiban, yang harus ditunaikan sebagai

tangggung jawab terhadap keluarga, baik itu dari seorang suami ataupun

dari seorang isteri untuk keluarganya.

Pada zaman sekarang tidak sedikit ditemukan bahwa kaum isteri

yang bekerja di luar rumah mencari nafkah untuk keluarga seperti halnya

kaum suami, bahkan banyak yang berhasil dalam pekerjaannnya dan

menjadi penopang utama nafkah keluarganya dan menggantikan posisi

suaminya sebagai pencari nafkah. Sementara ada juga seorang isteri yang

bekerja mencari nafkah untuk membantu suami dalam meningkatkan taraf

perekonomian keluarga, bersama mensejahterakan kehidupan keluarga

sesuai dengan tujuan dari perkawinan.

Hal yang demikian ini bukanlah penomena baru, namun meskipun

demikian persoalan tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga ini ada

pada suami atau isteri, atau pada suami dan isteri secara bersama, dan

mengapa harus demikian selalu menjadi perdebatan dan pembicaraan

aktual.

Fenomena lainnya yang terkait dengan tanggung jawab nafkah

adalah meningkatnya angka perceraian dengan maraknya cerai gugat di

Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag)

Mahkamah Agung bahwa 70% dari kasus perceraian adalah cerai gugat.15

15Sebagai contoh tahun 2014 angka cerai thalak sebanyak 113850 kasus, sedangkan
angka cerai gugat mencapai 268381 kasus, hal ini menunjukan angka cerai gugat yang ada dua
kali lipat dari cerai thalak. Angga Marzuki, Fenomena Perceraian dan Penyebabnya: Studi
Kasus kota Celegon dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 9, No. 4, (Jakarta: 2016), h. 642-643,
contoh lain di Ciamis dalam satu tahun ada 4429 kasus perceraian, 2851kasus cerai gugat, 1568
kasus cerai talak, http://www.bloggues.com/syarat perceraian-terbaru-2016 /diakses
20/03/2017. Di Mujokerto dari januari sampa September 2016 terdapat 1490 kasus cerai gugat
dan 740 kasus cerai talak, http//www.surabayapagi.com/read/145332/Isteri Gugat Cerai
Meningkat/ diakses 20/03/2017. Di Surabaya, data dari PA Kelas I Surabaya, dari Januari



8

Secara umum penyebab dari perceraian tersebut bervariasi, namun ada

lima faktor dominan yang menyebabkan perceraian yaitu; tidak adanya

keharmonisan dalam rumah tangga sebanyak 97615 kasus, tidak ada

tanggung jawab 81266 kasus, ekonomi 74559 kasus, ganggunan fihak

ketiga 25310 kasus, cemburu 9.338 kasus.16faktor lainnnya seperti  krisis

akhlak, kawin paksa, kawin di bawah umur, cemburu.

Berdasarkan hasil kajian dari Balitbang Kemenag, fenomena

banyakaya cerai gugat dipicu oleh tiga faktor, Pertama; tingkat perceraian

yang tingggi didominasi oleh cerai gugat  setiap tahunnnya dengan

perbandingan 70% bwebanding 30%, Kedua: adanya pergeseran budaya

yang semakin terbuka terutama media sosial, yang dapat mengubah

pemahaman, pola fikir dan tingkah laku seseorang, terutama tentang nilai

dan makna sebuah perkawinan yang mengakibatkan pengabaian dan

penelantaran tanggung jawab dari pihak laki-laki maupun perempuan

Ketiga; belum berfungsinya secara maksimal struktur formal dalam

pencegahan perceraian.17

Dari kelima faktor utama cerai gugat yang dikemukakan di atas,

maka dua faktor yang ada yaitu faktor tanggung jawab dan ekonomi erat

hubungan dengan tanggung jawa nafkah dan kepemimpinan rumah

tanggga. Masalah tangung jawab misalnya, isteri merasa dirugikan oleh

suami, karena tidak memberi nafkah lahir dan batin, ataupun perlakuan

kasar suami serta tidak memberi nafkah. Masalah ekonomi, cerai gugat

yang diajukan isteri karena merasa suami melakukan kekerasan ekonomi,

dalam arti membatasi pemberian uang kepada isteri untuk kebutuhan

sampai maret 2016 terdapat 1073 kasus cerai gugat. https//www.pressreader.com// jawa-pos:
Sehari 17 Isteri Ceraikan Suami Dominasi Cerai Gugat Masih kuat/diakses 21/03/2017. Di
Medan selama tahun 2016 terdapat 2780 kasus. 2626 kasus cerai gugat dan 524 kasus cerai
talak. http//www.metro asahan.com/news/sumut/2017/01/05/7738/selama –tahun-2016-suami
tak beri-nafkah-2-003-isteri-gugat-cerai/diakses 21/03/2017.

16Syafaat  Muhammad, Fenomena Cerai gugat di kabupaten Kuningan: Sebuah kajian
Perubahan social dalam masyarakat dan Keluarga dalam Jurnal Bimas Islam, Vol.9. No. 603.
Tim Penyusun, Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2015, (Jakarta:
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2016), h. 38

17Ibid., h. 604
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rumah tangga padahal suaminya mampu, atau isteri merasa lebih mandiri

secara ekonomi dari pada suami.

Kekerasan ekonomi yang dimaksud di atas menurut perspektif

Agus, pembatasan pemberian uang oleh suami kepada isteri untuk

kegiatan rumah tangga, yang mengakibatkan keluarga kekurangan dan

menderita secara finansial, padahal suami memiliki penghasilan yang

memadai. Dengan demikian suami memiliki perlaku buruk dengan

membatasi sumber keuangan isterinya.

Oleh karena itu yang dinamakan  kekerasan ekonomi dalam rumah

tangga adalah kondisi kehidupan finansial untuk keberlangsungan

kegiatan rumah tangga menjadi sulit akibat prilaku pasangan hidup

terutama suami secara sengaja.18 Hal ini dapat saja terjadi dalam

kehidupan rumah tangga, yang biasa dinamakan dengan istilah "suami

yang kikir" sebagaimana yang dinyatakan dalam hadīs yang penulis teliti

dalam penelitian ini.

Namun demikian tidak dapat dibantah anggapan masyarakat

bahwa keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang dinafkahi melalui

hasil kerja suami, tanggung jawab nafkah keluarga sepenuhnya menjadi

tanggung jawab suami. Alasan logis yang biasa dijadikan acuan adalah

kerena keyakinan yang ada  bahwa pemimpin rumah tangga itu adalah

laki-laki (suami), oleh karena itu nafkah rumah tangga adalah tangggung

jawab suami, jika tanggung jawab itu tidak dilaksanakan maka perceraian

menjadi salah satu solusi.

Dalam Hukum keluarga di Indonesia, sebagaimana dalam UU

No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa

suami wajib melindungi isteri dan memberikan keperluan hidup rumah

tangga sesuai dengan kemampuannnya. Dengan demikian nafkah rumah

tangga adalah kewajiban suami.

18Agus Dariyo, Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga, dalam
Jurnal Psikologi, Vol.2 No. 2004, h. 95
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Sementara dari hadīs-hadīs yang dikemukakan di atas ada indikasi

petunjuk yang dapat dipahami bahwa tanggung jawab nafkah itu dapat

saja menjadi tanggung jawab suami ataupun isteri secara bersama dan

seakan tidak ada dikaitkan dengan kepemimpinan dalam suatu rumah

tangga. Fenomena sosial banyaknya kaum perempuan yang menafkahi

keluarganya, bahkan ia yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya,

tidak menutup kemungkinan akan memiliki sdampak terhadap posisi

kepemimpinan seorang suami dalam keluarga.  Penulis melihat kajian

Hadīs tentang tanggung jawab nafkah dan implikasinya terhadap

kepemimpinan dalam rumah tangga ini merupakan hal yang menarik

untuk dibahas

Oleh sebab itu menurut penulis pemahaman hadīs -hadīs tentang

tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga ini haruslah dipahami secara

komprehensip dengan menekankan kesadaran pada teks, konteks dan

kontektualisasi terhadap hadīs di atas, dengan tanpa mengabaikan makna

normatif hadīs -hadīs tersebut, melalui pemahaman hermeneutika hadīs.

Di antara pemahaman hadīs dengan pemahaman hermeneutika adalah

metode pemahaman hermeneutika hadīs Fazlur Rahman, metode yamg

menawarkan pemahaman hadīs dengan kajian historis-sosiologis dan

kontekstual yang terkenal dengan teori ganda atau "Doble Movement".19

Ummat Islam dewasa ini menurut Fazlur Rahman memerlukan

metodologis pemahaman untuk menuangkan kembali hadīs -hadīs yang

ada dalam bentuk sunah yang hidup (living sunah), ide moral dan legal

spesifik. Dalam artian bahwa sunah dimaknai sebagai sebuah konsep

pengayoman dan petunjuk arah, dibandingkan sebagai konsep yang

memiliki kandungan mutlak yang merupakan tradisi non verbal.

Sedangkan hadīs adalah sebagai tradisi verbal yang berupa sebuah

narasi, dan memberi informasi, ditranmisikan berupa teks (matan) dan

19Fazlur Rahman, Islam  and Modernity, (Chicago and London: University of Chicago
Press, 1982), h. 7-8
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penuturnya (rawi). Oleh karena itu diperlukan metodologi pemahaman

hermeneutika hadīs untuk menjadikan sunah yang hidup, agar tidak

terpaku dengan pemahaman literal teks, karena teks itu terbatas pada

ruang dan waktu, maka yang tidak terbatas adalah pesan-pesan (idea)

normatifnya yang dapat berlangsung terus menerus dan relevan dalam

bingkai historis.

Dengan demikian kajian terhadap Hadīs tentang tanggung jawab

nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan rumah tangga: Kajian

hermeneutika pemahaman hadīs tetang nafkah, penting  untuk  dibahas,

maka dapat dikemukan bahwa masalah yang akan dibahas adalah

mengenai Kajian Hermeneutika Hadīs tentang Tanggung Jawab Nafkah

dan Implikasinya Terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga serta

Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga (Kritik Sosio

Historis Fazlur Rahman).

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Pembahasan ini mencakup penelitian tentang tanggung jawab

nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga,

serta uraian tentang pemahaman hadīs tentang tanggung jawab nafkah

dalam rumah tangga dengan pemahman hermeneutika hadīs. Oleh karena

itu identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangya pengetahuan masyarakat terhadap hadīs -hadīs yang

berbicara tentang tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga.

b. Masih terdapat kerancuan dalam cara memahami tentang tanggung

jawab nafkah dalam rumah tangga, hingga adanya anggapan tanggung

jawabi nafkah dalam rumah tangga itu hanya tangggung jawab suami

saja, isteri tidak ada tangggung jawab mengenai nafkah dalam rumah

taangga. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa laki-laki (suami)

adalah pemimpin dalam rumah tangga, maka nafkah adalah tanggung

jawab suami semata.
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c. Hadīs-hadīs di atas sering dijadikan alasan dan legitimasi pengekangan

suami terhadap isteri untuk beraktifitas di luar rumah tangga untuk

turut serta mencari nafkah.

d. Masih adanya terjadi kelalaian dalam masyarakat dalam menunaikan

tanggung jawab nafkah.

e. Masalah tanggung jawab nafkah seringkali menjadi sebab terjadinya

perceraian dalam rumah tangga.

f. Adanya anggapan negatif atau rendah terhadap isteri yang menjadi

penanggung jawab nafkah dalam rumah tangga, karena dikhawatirkan

akan menggeser otoritas kepemimpinan dalam rumah tangga.

Dari identifikasi masalah di atas, maka batasan permasalahan yang

dibahas dalam penelitian ini adalahsebagai berikut;

2. Batasan Masalah

Pembahasan penelitian ini penulis batasi pada pembahasan tentang

tanggung jawab nafkah, serta pemahaman hermenutika hadīs tentang

tanggung jawab nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan rumah

tangga. Dalam penelitian ini ada beberapa pokok yang menjadi bahasan

yaitu;

a. Analisa pemahaman hermeneutika Fazlur Rahman tentang hadīs-

hadīs tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga serta.

b. Analisa implikasi Pemahaman hermeneutika Fazlur Rahman tentang

hadīs-hadīs nafkah keluarga terhadap kepemimpinan dalam rumah

tangga.

c. Relevansi pemahaman hermeneutika Fazlur Rahman tentang hadīs-

hadīs tanggung jawab nafkah dalam pembaharuan hukum keluarga.

Ketiga pembahasan inilah yang dibahas dalam penelitian ini,

pembatasan pembahasan ini dilakukan adalah untuk menghindari

kekeliruan pemahaman dan agar lebih fokus. Penelitian ini fokus meneliti

tanggung jawab nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan rumah

tangga dengan kajian pemahaman hermeneutika hadīs-hadīs tentang
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nafkah dalam rumah tangga dan relevansinya terhadap pembaharuan

hukum keluarga di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka pokok permasalahan yang

akan dijawab adalah bagaimana pemahaman hadīs tentang tanggung

jawab nafkah keluarga dalam konteks hukum modern. Masalah pokok

tersebut dapat dirinci dalam rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pemahaman hadīs tentang jawab nafkah dalam rumah

tangga dengan pemahaman hermeneutika hadīs Fazlur Rahman ?

2. Bagaimana implikasi pemahaman hermeneutika Fazlur Rahman

tentang hadīs -hadīs nafkah keluarga terhadap kepemimpinan dalam

rumah tangga?

3. Bagaimana relevansi pemahaman hermeneutika Fazlur Rahman

tentang hadīs -hadīs tanggung jawab nafkah dalam pembaharuan

hukum keluarga di Indonesia ?

D. Tinjauan Pustaka.

Sepengetahuan penulis, dalam melakukan penelitian ini penulis

tidak menemukan tulisan yang spesifik berbicara tentang tanggung jawab

nafkah saja, pada umumnya tulisan-tulisan yang berkenaan dengan

tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga selalu bersamaan dengan

pembahasan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.

Demikian juga tulisan atau pun penelitian tentang hadīs-hadīs tanggung

jawab nafkah serta implikasinya terhadap kepemimpinan dalam rumah

tangga yang ditulis secara husus, maka penulis belum menemukannnya.

Tulisan yang terkait dengan Tanggung jawab nafkah antara lain

adalah penelitian dari Fithriah Wardie Murdani, MA dalam Jurnal Kajian

Islam Al-Insan: Wanita dan Keluarga (2006: ketika itu penulis merupakan

kandidat Doktor Fikih di Universitas Kairo Mesir), dengan judul:

Kewajiban dan Hak Suami isteri dalam keluarga Islam.
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Dalam penelitian ini penulis memulai dengan tujuan dari syaria’at

Islam dalam memberlakukan hukum perkawinan yaitu untuk terciptanya

kelestarian dan keseimbangan kehidupan manusia, dan kasih sayang.

Untuk menumbuhkan kasih sayang tersebut dibutuhkan kerjasama antara

keduanya, agar saling mememenuhi hak masing-masing dengan sebaik

mungkin.20

Pembahasan diawali dengan analisa tentang hak isteri yang harus

dipenuhi oleh suami, di antara hak tersebut adalah hak nafkah yang wajib

diberikan oleh suami kepada isteri. Penulis berpendapat suami memiliki

kewajiban memberikan nafkah kepada isteri, suami bertanggung jawab

atas nafkah keluarganya. Kewajiban tersebut merupakan salah satu sebab

kepemilikan suami terhadap otoritas kepemimpinan rumah tangga.21

Penulis berpendapat tentang surat al-Nisā’ ayat 34, bahwa Allah

telah menciftakan laki-laki dengan beberapa derajat kelebihan berupa

fisik dan kejiwaan yang menjadikan laki-laki siap untuk memimpin

keluarga dan menjalankan berbagai perkara kehidupan keluarga. Sebagai

kompensasinya, Allah swt mewajibkan suami untuk menanggung secara

penuh tanggung jawab nafkah materiil keluarga.22 Hal ini menurut penulis

adalah sunnatullah, karena menurutnya setiap komunitas manusia

membutuhkan pemimpin yang bertangggung jawab untuk menjaga dan

menjalankan stabilitas suatu komunitas tersebut.23 Oleh karena itu

keluarga sebagai komunitas sosial yang terkecil, pastilah membutuhkan

seorang pemimpin yang panutan dalam menjalankan kehidupan

berkeluarga.

Ayat 34 Surat al-Nisā' menurut penulis menjelaskan bahwa

kewajiban penuh seorang suami untuk memberikan nafkah kepada

20Fithriah Wardie Murdani, Kewajiban dan Hak Suami Isteri dalam Keluarga:  : dalam
Jurnal  Kajian Islam Al-Insan: Wanita dan Keluarga, No.3, Vol.2, 2006,h. 17

21Ibid.
22Ibid., Muhammad Beltagi, Makānatu al-Mar’ah fi al-Qur'ānil Karīm wa al- Sunnati

al-Shahīhah, (T. tp, Darus Salam, 2000), h. 99
23Fithriah, op. cit., h.18
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keluarganya merupakan sebab kedua yang menjadikan laki-laki memiliki

otoritas hak kepemimpinan dalam keluarga. Sementara seorang isteri

tidak memiliki kawajiban sama sekali mengeluarkan hartanya untuk

menafkahi keluarga, meskipun dia kaya raya. Jika seorang isteri ikut

menanggung beban nafkah keluarga, maka hal itu adalah dilakukan harus

dengan kerelaan isteri, bukan karena sesuatu yang menjadi tuntunan

agama.24

Dengan demikian isteri memiliki kebebasan untuk menolak

ataupun ikut serta dalam menanggung beban nafkah keluarga. Namun

dalam tulisan ini penulis tidak mengemukakan tentang dampak atau

akibat bila seorang suami yang tidak dapat menunaikan kewajiban nafkah

keluarga, ada atau tidaknya implikasi dari kewajiban nafkah yang harus

ditunaikan oleh suami kepada keluarganya terhadap kepemimpinan

rumah tangga.

Penulis hanya mengemukakan pendapat para ulama saja,25 setelah

itu penulis mengemukakan kewajiban lainnya dari seorang suami kepada

isterinya. Pada bahagian akhir pembahasan penulis mengemukakan

kewajiban seorang isteri yang menjadi hak dari suaminya. Kewajiban dan

hak yang dikemukaknnya di atas bertujuan agar masing-masing suami

isteri dapat menjalankan kewajiban dan menghormati hak masing-masing,

untuk menciptakan keluarga dan rumah tangga yang harmonis dan

menjadi contoh yang efektif bagi anak-anak mereka sebagai generasi

penerus kehidupan sosial.

24Ibid.
25Contoh: pendapat imam Qurtubi, jika suami tidak mampu memberikan nafkah materiil

kepada isterinya, maka ia tidak memiliki hak kepemimpinan terhadapnya. Ketika suami tidak
mampu menjalankan kewajibannnya yang membuat dia tidak berhak memegang hak
kepemimpinan terhadap isterinya, maka isteri dapat memfasakh  (membatalkan) akad
pernikahannya. Dan hal ini merupakan suatu bukti bahwa pernikahan dapat dibatalkan akibat
kesulitan ekonomi, yang menyebabkan suami tidak mampu member nafkah material dan
pakaian.Ini adalah pendapat imam Malik dan imam Syafi’I, hal ini bertentangan dengan
pendapat Abu Hanifah yang menilai bahwa isteri tidak memiliki hak untuk membatalkan
perkawinan akibat kesulitan ekonomi.  Imam Qurtubi, al-jāmi' li Ahkami al-Qur'ān, Juz V,
(Cairo: Mathba’ah D'ār al-Kutbal-Mishriyah, 1933), h. 169
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Senada dengan tuliasan di atas, Dr.H. Yunahar Ilyas, LC, MA,

(2006) menulis dalam Jurnal yang sama dengan judul: Kepemimpinan

Keluarga:Pendekatan Tafsīr.Tulisan ini adalah cuplikan Disertasi penulis

dengan judul; Konstruksi Gender dalam Pemikiran Mufassir Indonesia

Modern (Hamka dan M. Hasbi as-Shiddiqy), IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 2004.

Penulis mengawali tulisannnya dengan ayat 34 surat al-Nisā'

tentang kepemimpinan dalam keluarga. Menurut penulis ayat tersebut

secara ekplisit menyatakan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin

perempuan.26 Para ulama’ dan Fuqaha berpendapat juga demikian.27

Penulis mengemukakan tentang penafsiran kata-kata Qawwām

dalam ayat tersebut menurut para Mufassir, yang pada intinya, bahwa

kata Qawwām tersebut berarti pemimpin, dalam konteks ayat ini suami

adalah pemimpin atas isteri. Suami menjadi pemimpin atas isterinya

karena dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah melebihkan

sebagian laki-laki atas sebagian perempuan, karena mereka menafkahkan

sebagian hartanya. Namun dalam ayat tersebut tidak dijelaskan apa

kelebihan laki-laki atas perempuan itu, oleh karena itu mufassir berbeda-

beda dalam menjelaskannnya.28

Salah satu buku rujukan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah, Fiqh Rumah Tangga: Perspektif al-Qur’an dalam mengelola

Konflik Menjadi Harmoni, karya Dr. Nur Taufiq Sanusi, M. Ag (2011).

Dalam tulisan tersebut penjelasan pada bagian pertama adalah seputar

perkawinan dalam perspektif Islam, dimulai dari pengertian, dasar

hukum, syarat dan rukun perkawinan.

26Yunahar ilyas, Kepemimpinan dalam Keluarga (dalam Jurnal Kajian Islam al-
Insan: Wanita dan Keluarga, No.3. Vol.2 (2006), h.29

27Didin Syafruddin, Arguman Supremasi atas Perempuan, Penafsiran Klasik QS al-
Nisa’: 34, dalam jurnal Ulumul Qur’an, edisi khusus no. 5 & 6, Vol. V (1994), h. 4-10.

28Yunahar Ilyas, Op. cit., h.29-30
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Pembahasan tentang nafkah terdapat pada bahagian kedua, dalam

hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Penulis menguraikan

tentang kewajiban suami sekaligus sebagai hak dari isteri antara lain

adalah nafkah, yang berdasarkan pada QS: al-Nisā' ayat 34 sebagaimana

penulis-penulis sebelumnya. Penulis menyatakan bahwa laki-laki itu

mempunyai kelebihan secara kodrati baik secara fisik maupun ketegasan,

meskipun menurut penulis pemeliharaan dan pengembangan selanjutnya

tergantung dengan upaya laki-laki itu sendiri.

Sehingga menurut penulis kewajiban mencari nafkah dengan

tuntutan bukan hanya pada kemampuan intelektual dan psikis saja, tetapi

juga kekuatan fisik dan ketegasan obyektif, lebih pantas diserahkan

kepada laki-laki berdasarkan kecendrungan kodrati yang dimilikinya.29

Membebani isteri dengan mencari nafkah adalah menzalimi mereka,

karena perempuan telah memiliki tugas dari kecendrungan kodrati yang

mereka miliki, yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, sampai pada

pendidikan anak terutama pada masa usia awalanak.

Dengan demikian akan ditemukan tugas kepemimpinan suami atas

isteri  berperan sebagai kepala dalam rumah tangga, yang mencakup

makna pelindung, penanggung jawab, pengatur, pemenuhan kebutuhan,

perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.30 Kewajiban seorang

suami menurut penulis berdasarkan cakupan makna kepemimpinan di

atas, setidaknya dapat dibagi ke dalam empat hal yaitu:31

a. Patuh kepada Allah SWT, menjaga atau melindungi dan membela

segala kepentingan isteri dan keluarga, dari hal-hal yang dapat

menggangu kehidupan rumah tanggga.

b. Suami harus mampu mengatur (manage) dan memelihara

(maintenance) rumah tangga atas dasar musyawarah.

29Nur Taufik Sanusi. Fiqih Rumah Tangga: Perspektif al-Qur'ān dalam mengelola
konflik Menjadi Harmoni, (Jakartar:  Elsas, 2011), h.55

30 Ibid., h. 55-57
31 Ibid., h. 57-58
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c. Memberikan perhatian (attention) dan pembinaan (constructor)

terhadap isteri dan anak-anak dengan kasih sayang dan

mu’āsyarah bil ma’rūf.

d. Memberi nafkah lahir dan batin (source and resources) kepada

isteri, termasuk sandang, pangan , papan berdasarkan kemampuan

secara bersungguh-sungguh.

Selanjutnya penulis mengemukakan kewajiban isteri sekaligus

sebagai hak suami. Merujuk pada sambungan ayat dalam QS: al-Nisā'

ayat 34 di atas, maka dua hal yang menjadi kewajiban isteri yaitu:32

a. Taat kepada Allah, mentaati, memberi perhatian, menghormati,

menghargai suami sebagai pemimpin rumah tangga selama tidak

bertentangan dengan agama dan hak pribadi, selama yang

diperintahkan oleh suami berada dalam kerangka pemenuhan

kewajibannya sebagai suami.

b. Menjaga hal-hal yang ditinggalkan suami ketika suami sedang

tidak berada di rumah.

Bahagian lain pembahasan yang ada dalam tulisan ini adalah

tentang penangan konfik yang ada dalam keluarga baik itu secara

metode personal, internal, external. Selanjutnya pembahasan tentang

perceraian dan rujuk, secara Islam maupun secara undang-undang

perkawinan di Indonesia.

Tulisan Nur Taufiq Sanusi di atas masih secara umum mengupas

masalah nafkah dan kepemimpinan dalam rumah tangga, tidak ada

pembahasan tentang apakah ada implikasi tanggung jawab nafkah

seorang suami kepada isteri terhadap kepemimpinannya dalan rumah

tangga, baik itu kajian penafsiran ayat tentang nafkah ataupun

pemahaman hadīs -hadīs yang berbicara tentang nafkah. Kedua aspek

ini akan ikut serta dikaji dan diteliti dalam penelitian desertasi ini.

32Ibid., h. 64-71
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Selanjutnya Penelitian oleh Salamah Noorhidayati ,dalam

Disertasinya berjudul: Menalar Pandangan Hadīs-hadīs tentang

perempuan, (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2013) yang meneliti

hadīs -hadīs tentang perempuan yang ada juga membahas tentang

nafkah keluarga dan kepemimpinan dengan pemahaman hermeneutika

hadīs secara sekilas. Penulisan desrtasi ini beranjak dari kecenderungan

penelitian terhadap hadīs -hadīs tentang perempuan memiliki empat

tipelogi yaitu, tipe pertama adalah apresiatif literal, kedua kritis literal,

ketiga apresiatif kontekstual, keempat kritis kontektual33.

Penulis berupaya mengemukakan semua hadīs -hadīs yang

aspiratif, maupun yang kritis dan meletakkannnya sebagai satu kesatuan

yang utuh, kemudian dijadikan argument  dalam menemukan makna

obyektif atau pesan ideal moral hadīs -hadīs Nabi tentang perempuan,

untuk menghindari manipulasi atas otoritas kenabian.34Penelitian yang

dilakukan adalah dengan tujuan untuk mendiskripsikan konstruksi

sejarah tentang perempuan baik pra Islam maupu sejarah Islam. Oleh

karena itu dikemukakan tentang peradaban-peradaban besar, Hukum

kuno, Agama-agama Besar, perempuan dalam konstruksi Sejarah Era

Islam .

Peneliti juga menganalisa argument hadīs -hadīs Nabi dalam

memandang perempuan, maka didiskripsikan  pandangan al-Qur’an

tentang perempuan dan mengenai esensi dan eksistensi manusia, status

eksistensi perempuan. Menganalisa tipelogi hadīs-hadīs Nabi yang

berhubungan dengan perempuan serta menempatkan hadīs-hadīs

33Yang dimaksud dengan apresiatif literal adalah kajian hadis yang hanya mengambil
hadis-hadis yang aspiratif terhadap perempuan kemuadian dimaknai secara literal. Sedangkan
kritis literal adalah kajian hadis yang hanya mengambil hadis-hadis yang kritis terhadap
perempuan setelah itu dimaknai secara literal. Aspiratif kontektual adalah mengkaji hadis-hadis
yang aspiratif terhadap perempuan  dan dipahami secara kontektual. Kritis kontektual adalah
mengkaji hadis-hadis yang kritis terhadap perempuan dan dipahami secara kontektual. Salamah
Noorhidayati, ”Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan”, Disertasi  (Yogyakarta:
PPS UIN sunan Kalijaga, 2013), h. 7

34Ibid.
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tersebut dalam konteks historis-nya, dengan mengemukakan pesan

ideal moral hadīs Nabi tentang perempuan.

Dalam mengemukan hadīs-hadīs Nabi tentang perempuan,

peneliti mengklasifikasikan hadīs-hadīs teologis, ibadah perempuan,

muamalah baik yang bersifat apresiatif maupun yang kritis. Setelah itu

analisa pesan ideal moral dari hadīs Nabi untuk kaum perempuan.

Penulis mengemukakan selain al-Qur’an, hadīs juga memaparkan nalar

dan pesan yang membebaskan kaum perempuan dari tradisi masyrakat

jahiliyah yang tidak manusiawi. Oleh karena itu penulis mengemukakan

tiga perinsip utama sebagai pesan ideal moral untuk memahami hadīs -

hadīs tentang perempuan yang diteliti yaitu, Prinsip teologis: persamaan

substansi penciptaan, prinsip dalam ibadah: persamaan hak dan

kewajiban, persamaan dalam mu’amalah: kesetaraan dan keadilan.35

Dari penelitian yang dilakukan, penulis memberikan analisa

bahwa secara historis, perlakuan peradaban Islam terhadap kaum

perempuan berbanding terbalik dengan perlakuan semasa peradaban

pra-Islam. Oleh Karena itu terdapat dua pandangan dari argumen hadīs

dalam memandang perempuan yaitu:

Pertama argumen deduktif, hadīs Nabi dipahami secara konteks

historis-nya dan cara menilai dan menyikapinya ditundukkan di bawah

cara pandang al-Qur’an. Manusia baik laki-laki maupun perempuan

dalam pandangan al-Qur’an mempunyai persamaan, dari isensi dan

eksistensi.

Kedua hadīs Nabi dipahami secara argumen tipelogis-tematis

dari hadīs- hadīs Nabi tentang perempuan yang tersebar. Dari segi

tipelogi maka hadīs Nabi tentang prempuan adalah aspiratif dan kritis,

sedangkan dari segi tema maka hadīs tentang perempuan menjadi tiga

35ibid., h. 203-244
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unsur, yaitu teologis, ibadah dan muamalah.36 Dari kedua argumen di

atas penulis menemukan pesan ideal moral-objektif dari hadīs -hadīs

Nabi dalam memandang perempuan adalah pesan yang bersifat

membebaskan.

Pesan pembebasan dari hadīs-hadīs Nabi terhadap perempuan

secara eksistensial maupun secara esensial. Pembebasan perempuan dari

prilaku dan tindakan tidak manusiawi dari peradaban-peradaban besar,

konsepsi hukum-hukum kuno dan agama-aama besar pra Islam,

membebaskan perempuan dari prilaku tidak manusiawi kaum laki-laki,

sekaligus mengangkat derajat kaum perempuan, mengakui sisi

manusiawi perempuan. Sementara itu ada hadīs-hadīs yang terkesan

mendiskriminasi kaum perempuan adalah suatu sikap kritis dan

penilaian hadīs terhadap perempuan, bukanlah sesuatu yang dipahami

sebagai pendiskriminasian. Hal itupun harus dilihat konteks historis dan

relasi dengan al-Qur’an dan hadīs -hadīs lain yang bersifat apresiatif,37

agar tidak keliru dalam memahaminya.

Oleh karena itu penulis di atas menyajikan hadīs -hadīs tentang

perempuan yang aspiratif maupun yang kritis dengan menggunakan alur

logika yang telah ditetapkan dalam kerangka teori, supaya ditemukan

kerangka berfikir yang baru, sama sekali tidak hendak melakukan kritik

sanad dan matan untuk menentukan status suatu hadīs . Berbeda dengan

disertasi ini, peneliti mencoba untuk menyajikan pemahaman suatu

hadīs dengan pemahaman hemeneutika hadīs menggunakan teori

hermeneutika Fazlur Rahman dengan pendekatan historis, sosiologis

untuk mendapatkan kerangka pemahaman baru, dalam upaya

kontektualisasi hadīs secara aplikatif dalam era kekinian.

36Teologis yang dimaksudkan adalah mengacu pada konsep mengenai sesuatu yang
dianggab mutlak dan absolut, sedangkan ibadah adalah sesuatu itu yang jelas tata aturannya,
muamalah dimaksudkan adalah sesuatu yang bersifat horizontal yaitu hubungan antar sesama
manusia, terutama antara manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, antara suami dengan
isteri, maupun orang tua dengan anak. Salamah Noorhidayati, Op. cit., h 245- 246

37Ibid., 247
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Selanjutnya penelitian yang terkait dengan fenomena yang ada

pada masyrakat tentang cerai gugat. Masalah Cerai gugat ada kaitannya

dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu tentang penyebab

dari terjadinya kasus cerai gugat antara lain masalah ekonomi termasuk

di dalamnya masalah nafkah. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Abdul jamil dan Fakhruddin yang diterbitkan oleh Jurnal multikultural

dan Multireligius, Vol. 14 No. 2 tahun 2015 dengan judul; Isu dan

realitas di Balik Tingginya Angka cerai gugat di Indramayu.

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan bahwa kasus cerai

gugat di Indramayu berdasarkan data dari Pengadilan Agama kabupaten

Indramayu termasuk sangat tinggi dengan perbandinagn 72 % cerai

gugat dan 28% cerai talak. Peneliti mengemukakan bahwa faktor yang

menjadikan keberanian isteri dalam melakukan cerai gugat adalah,

Pertama: karena beratnya beban permasalahan rumah tangga yang

dihadapi oleh isteri. Cerai gugat dilakukan isteri ketika isteri sudah tidak

dapat lagi bersabar dan meannggung serta mengatasi permasalah rumah

tangga. Biasanya bila permasalahan tersebut dapat diatasi oleh isteri,

maka isteri akan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga

tersebut, namun bila isteri sudah tidak mampu lagi untuk mengatasinya,

maka gugat cerai adalah jalan terahir.

Kedua: adanya dukungan dari pihak lain yang membela

keinginan cerai dari isteri, hingga memilih keputusan untuk menggugat

cerai, ketiga:asumsi masyarakat bahwa bila sudah bercerai maka,

penderitaaan atau kesengsaraan secara psikologis akan lebih ringan

dibandingkan bila tetap menruskan perkawinan. Keempat: belajar dari

pengalaman orang atau keluarga dekat yang telah melakukan cerai

gugat, sehingga pihak isteri mengerti proses-proses yang harus

dilakukan dalam melakukan cerai gugat.

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka ditemukan bahwa

faktor utama yang menyebabkan cerai gugat di kabupaten Indramayu
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adalah karena faktor ekonomi, yaitu 92% dari kasus cerai gugat adalah

karena faktor ekonomi.38 Secara garis besarnya, faktor ekonomi adalah

faktor yang paling dominan penyebab cerai gugat di Indramayu.

Adapun faktor kurang harmonisnya rumah tangga dan tidak ada

tangggung jawab, hal demikian dipicu oleh masalah ekonomi. Faktor

lain yang ditemukan oleh peneliti yang ikut sebagai pemicu cerai gugat

adalah perselingkuhan  yang tidak sehat, rendahnya tingkat pendidikan

pasangan, banyaknya isteri yang menjadi TKW di luar negeri serta ada

pekawinan usia dini.

Sementara itu dampak psikologis dari perceraian, yang dirasakan

isteri adalah rasa kecewa yang amat mendalam dari pihak perempuan

terhadap perlakuan mantan suaminya secara psikologis, secara

ekonomis memang tidak terlalu terasa, karena pada umumnya mereka

bisa tinggal di tempat orang tua dan tetap bekerja walaupun kerja honor

ataupun tidak tetap lainnnya.

Pada ahir penelitiannnya, peneliti mengemukakan bahwa dari

empat lembaga yang mengurusi perkawinan dan perceraian (BP4, KUA,

Mediator di Pengadilan Agama (PA) dan (lebe)39, maka lebe lah yang

sangat berperan, masyrakat lebih banyak yang menggunakan jasa

mereka. Untuk BP4 dapat dikatan tidak eksis di Indramayu ini,

sementara KUA semenjak berlakunya UU No.3 tahun 2006, maka

mediasi perceraian dilakukan di Pengadilan Agama berada di bawah

MA.

Selama ini kasus perceraian yang ada di Indramayu ini jarang

adanya mediasi, karena mediasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang

ada di Pengadilan Agama apabila kedua belah pihak mau hadir dalam

mediasi tersebut. Untuk kasus cerai gugat, menurut peneliti, telah

menjadi modus, supaya proses di Pengadilan Agama segera selesai,

38Ngga Marzuki dalam Jurnal Bimas Islam, Op. cit., h. 652
39Lebe adalah orang yang merupakan tokoh masyrakat yang membantu dalam mengurusi

pendaftaran perkawinan dan perceraian di Inramayu. Ibid., h. 654
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maka pihak yang tergugat diusahakan agar jangan sampai hadir, bila

demikian, maka hakim dapat langsung mengabulkan gugatan

pemohon.40 Oleh karena itu mediasi yang ada di Pengadilan Agama

tidak berfungsi secara maksimal dalam upaya mencegah kasus-kasus

perceraian yang ada.

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, sejauh

penelusuran yang penulis lakukan, belum ada penelitian yang

mengangkat permasalahan yang sama dengan penelitian ini, yaitu

khusus meneliti tentang kajian hermeneutika hadīs tanggung jawab

nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan rumah tangga serta

relevansinya dalam pembaharuan hukum keluarga.

E. Tujuan dan manfaat/signifikansis penelitian

1. Tujuan

a. Menganalisis dan memberikan pemahaman hadīs tentang

tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga dengan kajian

hermeneutika Fazlur Rahman

b. Menemukan Pemahaman implikasi tanggung jawab nafkah

dengan pemahaman hermeneutika Fazlur Rahman tentang hadīs-

hadīs nafkah keluarga terhadap kepemimpinan dalam rumah

tangga.

c. Menemukan relevansi pemahaman hermeneutika Fazlur Rahman

tentang hadīs-hadīs tanggung jawab nafkah dalam pembaharuan

hukum keluarga di Indonesia

2. Manfaat/Signifikansi Penelitian :

a. Mensosialisasikan pamahaman hermenuetika hadīs tentang

tanggung jawab nafkah keluarga dan implikasinya terhadap

kepemimpinan rumah tangga, agar dapat memahami tanggung

jawab keluarga secara bersama dalam kapasitas masing-masing.

40Ibid.
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b. Memberikan pertimbangan alternatif tentang tanggung jawab

nafkah dalam rumah tangga serta implikasinya terhadap

kepemimpinan rumah tangga dalam pemahaman hermeneutika

Fazlur Rahman.

c. Memberikan sumbangan bagi pembaharuan hukum keluarga,

hususnya hukum keluarga yang ada di Indonesia.

F. Kerangka Pikir

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang tangggung

jawab nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan dalam rumah

tangga dari hadīs -hadīs yang berbicara mengenai tangggung jawab

nafkah dalam rumah tangga, maka perlu kajian pemahaman yang

mendalam dan secara konteks.

Dalam penelitian ini metode berpikir yang digunakan adalah

metode berpikir induktif yaitu metode berpikir yang bertolak dari fakta-

fakta khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum. Dengan penalaran

yang berangkat dari sesuatu bahagian hal yang khusus, menuju suatu

pernyataan yang umum, ataupun dari hal yang individual ke hal-hal yang

universal.41Dalam penelitian ini, metode induktif digunakan untuk

berfikir dari hadīs-hadīs spesifik menuju kepada prinsip yang dimulai

dengan penelitian terhadap hadīs yang berbicara tentang tanggung jawab

nafkah dengan menemukan ratiol egis (alasan hukum) baik yang eksplisit

maupun yang implisit, dengan memperhatikan sosio historis untuk

menemukan prinsip moral sosial (idea moral).

Selanjutnya metode berpikir deduktif, yaitu metode berfikir yang

bertolak dari penalaran suatu kebenaran umum ke hal-hal yang khusus.

Proses penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan untuk mencapai

kesimpulan yang pasti.42 Pengumpulan dan penafsiran data bertujuan

41 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 149
42Ibid.
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menyimpulkan semua akibat yang terkait lebih ketat dan konsisten.43

Metode berfikir deduktif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang

utuh tentang tanggung jawab nafkah dan implikasinya terhadap

kepemimpinan rumah tangga. Setelah itu untuk perumusan prinsip-prinsip

umum, nilai-nilai dan tujuan hadīs tanggung jawab nafkah dalam situasi

atau kasus sekarang dan implikasi pemahaman hermeneutika hadīs

tersebut terhadap kepemimpinan rumah tangga dan relevansinya dalam

pembaharuan hukum keluarga.

Adapun metode pemahaman yang digunakan dalam penelitian

ini menggunakan teori Gerakan Ganda (Double Movement) dari metode

pemahaman hermeneutika hadīs Fazlur Rahman. Hermeneutika atau

hermeneutik berasal dari kata Yunani hermeneuin berarti menafsirkan.44

Secara umum Hermeneutika dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau

filsafat tentang interpretasi makna.45 Hermeneutika sangat terkait dengan

bahasa, oleh karena itu realitas yang ada di alam ini merupakan realita

yang terbahasakan. Semua kegiatan manusia, baik yang berhubungan

dengan berfikir, menulis, berbicara dan menginterpretasikanya, maka

selalu berhubungan dengan bahasa. Realita yang terbahasakan itu

memerlukan pemahaman, pemahaman berarti berbicara masalah tekstual,

oleh karena itu ketika hendak memahami realita, maka sebenarnya itu

adalah kegiatan menafsirkan sebuah teks.

Komarudin Hidayat sebagaimana mengutip dari Zygmunt Bauman,

mengatakan bahwa:

“hermeneutika adalah upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan
dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-
remang dan kontradiksi, sehingga menimbulkan keraguan dan
kebingungan bagi pendengar atau pembaca”.46

43Ibid., h. 640
44E. Sumaryono, Hermenuetik: sebuah metode Filsafat, ( Yogyakarta: Kanisius, 1993),

h. 23
45Edi Mulyono, dkk, Belajar Hermeneutika: dari Konfigurasi Filosofis MenujuPraktis

Islamic studies, ( Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), h. 15
46 Ibid.
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Dalam tradisi intelektual Islam upaya pemahaman teks dengan

pemaknaan dikenal dengan ilmu Tafsīr atau penafsiran. Penafsiran itu

sendiri termasuk dalam sasaran operasional hermeneutika, karena

sasaran dari hermeneutika itu selalu terkait dengan proses pemahaman

(understanding), penafsiran (interpretation), terjamahan (translation).47

Dengan demikian hermeneutika , adalah pendekatan yang digunakan

dalam memahami teks, Oleh karena itu untuk memahami teks agar

menemukan kebenaran dari teks  tersebut, maka harus melibatkan

psikohistoris dari penulis teks.

Pembahasan yang ada dalam hermeneutika tidaklah membahas

apakah yang membawa dan menyampaikan teks itu benar atau salah,

tetapi pembahasan ada pada makna (meaning), sebuah teks itu apa yang

dapat diaplikasikan dari makna sebuah teks tersebut. Amin Abdullah,

mengatakan bahwa dalam wilayah epistimologis, orang sekarang lebih

tertarik untuk menerangkan implikasi dan konsekwensi dari sebuah

pendapat, bukan benar atau salah.48 Namun demikian seorang yang

dapat menafsirkan atau memberi interpretasi terhadap teks haruslah

mengetahui makna asli (original meaning) atau makna historis

(historical meaning) dari sebuah teks dengan menganalisa bahasa teks

yang digunakan saat munculnya teks tersebut dengan memperhatikan

konteks historis-nya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat

menafsirkan suatu teks semaunya dengan subyektifitas yang ada.

Hadīs sebagai teks agama yang merupakan sumber agama, perlu

dipahami secara konteks, agar hadīs tidak menjadi teks yang kaku, tidak

dapat beradaptasi dengan konteks kekinian. Sebagai metodologi dalam

menafsirkan simbol atau teks maupun metateks, hermeneutika menjadi

47Dedy Djamaluddin,  et.al., Zaman Baru islam Indonesia, (Jakarta : Wacana Mulia,
1998), h. 73

48Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2012), h.257-258



28

salah satu metode dalam memahami hadīs karena inti dari hermeneutika

adalah memahami.49 Dengan demikian, sebagai metode pemahaman,

hermeneutika memerlukan pendekatan dan metode lainnya, yaitu

filsafat, antropologi, teologi, linguistik, sosiologi, fenemenologi,

psikologi, dan analisis wacana. Oleh karena itu dalam pemahaman

(penafsiran) hadīs penekanan hermeneutika dapat dikata gorikan tiga

domain pemahaman (penafsiran) yaitu:

1. Penafsiran dari  dalam teks(Meaning Within The Text)

Penafsiran ini disebut hermeneutika teoritis atau hermeneutika

romantik. Menemukan makna secara obyektif seperti yang dikehendaki

oleh penutur atau penggagas teks, merupakan sasaran utama penafsiran

dari dalam teks. Langkah utama yang dilakukan melalui dua

pendekatan, yang ditawarkan oleh Secleirmacher (1768-1834).50 yaitu:

c. Rekonstruksi historis obyektif: yaitu analisis teks dengan pendekatan

linguistik, dengan berusaha membahas sebuah pernyataan dalam

hubungan bahasa secara keseluruhan.

d. Rekonstruksi historis subyektif: yaitu analisis psikologis penggagas,

dengan maksud membahas awal mula masuknya pernyataan dalam

pikiran seorang penggagas teks. Dengan memperhatikan konteks

kelahiran suatu gagasan tersebut, maka teks tersebut akan selalu

hidup dan dapat ditemukan pemahaman dan penjabaran yang tepat

(understanding and explanation subtility).

Dalam pemahaman hadīs, penafsiran dari dalam teks digunakan

untuk menemukan makna obyektif sebagaimana yang dikehendaki oleh

49Nashr Hamid Abu Zayd, Kritik teks Keagamaan , terjemahan. Hilman Latief,
(Yogyakarta: El-Saq, Press, 2003), h. 32

50Nama aslinya adalah Friedrich Ernst  Schleiermacher, pada  masanya hermeneutik
berkembang menjadi filsafat penafsiran, dari yang pada mula perkembangannnya dikenal
sebagai gerakan penafsiran kitab suci (exegesis di kalanga gereja. Dia yang membangkitkan
kembali hermeneutic dan membakukannnya menjadi metode umum interpretasi yang tidak
hanya digunakan untuk menafsirkan kitab suci atau sastra saja. Oleh sebab itu Schleiermacher
dikenal dengan sebutan “Bapak hermeneutika modern”. Ahmad Fuad fanani, Islam Mazhab
Kritis: Menggagas keberagamaan Liberatatif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), h. 86
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penggagas (author) teks hadīs, yaitu Nabi Muhammmad. Dengan

mengadopsi dua pendekatan di atas, dalam pemahaman hadīs dengan

pendekatan rekonstuksi historis obyektif adalah dengan cara analisis teks

hadīs dengan pendekatan linguistik,51 yaitu berusaha membahas sebuah

pernyataan hadīs dalam hubungan bahasa secara keseluruhan.  Sedangkan

dalam pendektan rekonstruksi subyektif, bermaksud membahas situasi

psikologi Nabi ketika menyatakan sesuatu atau dengan istilah lain analisis

psikologi pengagas. Oleh sebab itu sebuah pernyataan merupakan

rangkaian proses tindakan sang pengagas secara berurutan, pengalaman,

pemahaman dan pernyataan (ekspresif).52 Oleh karena itu pengalaman

hidup Nabi merupakan sebuah gambaran struktural sebuah teks hadīs

ketika dinyatakan, dengan demikian teks hadīs adalah ekspresi sejarah

pada masanya.

2. Penafsiran terhadap hal-hal di sekitar teks (meaning behind the teks)

Penafsiran ini terfokus pada tindakan memahami itu sendiri,

sebagaimana menurut Edmund Husserl (1889-1938), tokoh hermeneutika

fenomenologis mengatakan bahwa proses pemahaman yang benar harus

mampu membebaskan diri dari prasangka dengan cara membiarkan teks

berbicara sendiri.53 Dalam pemahaman hadīs, pendekatan meaning behind

the text dikenal tradisi kritik sanad hadīs yang berfungsi membuktikan

proses sejarah terjadinya hadīs, dengan pengukuran taraf inteletualitas,

kegemaran, kebiasaan secara individu, prilaku keseharian, faham aqidah

51Dalam pendekatan ini, maka pendekatan kritik matan hadis dapat diterapkan dalam
pendekatan ini, kritik matan hadis menggunakan uji ketepatan nisbah (asosiasi), ungkapan
matan, uji validitas komposisi dan struktur bahasa pengantar matan, uji tarap koherensi konsep
ajaran yang terkandung dalam formula matan hadis.

52Ibid., 184
53 Oleh karena itu secara metodologis, menafsirkan sebuah teks adalah  mengisolasikan

sebuah teks dari semua hal yang tidak ada hubungannya, termasuk subjektifitas penafsir serta
membiarkannya mengkomunikasikan maknanya sendiri pada subjek.  E. Sumaryono,
Hermeneutika: sebuah Metode filsafat, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1999), h. 46.
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dan politik yang dianut , serta kekuatan  ingatan intelegensiperiwayat

dalam periwayatan hadīs. 54

Namun, pembahasan tentang unsur-unsur pembentukan periwayatan,

yaitu unsur-unsur yang menyertai sebuah hadīs dari satu riwayat kepada

riwayat lainnnya, tidak banyak dibahas. Karena tidak dapat dipungkiri

bahwa proses periwayatan hadīs tersebut tidak luput dari subjektifitas

periwayat dan pengaruh setting sosial dari kehidupan para periwayat.

3. Penafsiran melawan teks (meaning in Front of the Text)

Penafsiran ini, mengkombinasikan antara tradisi penafsiran tektual

dengan konteks masyarakat yang lebih luas, dengan titik perhatian

melihat teks sebagai praktek kekuasaan.55 Dengan penafsiran ini, hadīs

tidaklah dianggap susunan teks belaka, tetapi hadīs diusahakan untuk

dipahami kandungan makna literalnya dari konteks budaya, menggali

maknanya dengan mempertimbangkan aspek kebahasaan teks (linguistik

dan sosial),  penggagas dalam hal ini, adalah Nabi sebagai sumber hadīs

serta pembaca, baik itu mukharrij al-hadīs ataupun mufassir al-hadīs.

Dari ketiga domain yang dipaparkan di atas, titik tekan hermeneutika

hadīs adalah pemahaman teks hadīs bukan hanya dimensi teks semata,

tetapi dimensi lainya yaitu pengagas suatu teks hadīs (Nabi), pembaca

dan kontektualisasinya, dengan mempertimbangakan aspek historis,

sosiologis, fenomenologis. Pemahaman yang demikian ini bertujuan

untuk menganalisa dan membongkar muatan kepentingan di balik teks

yang ada.

Fazlur Rahman, seorang tokoh hermeneutika yang mengemukakan

teori “Doble Movement” yang dikenal dengan teori Gerakan Ganda,56

menawarkan dua tahapan dalam menerapkan teori hermeneutika Gerakan

54Hasjim Abbas, Kritik matan Hadis, Versi Muhaddisin dan Fuqaha, ( Yogyakarta:
Teras, 2004), h. 52

55Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKiS,
2006), h. 285

56Aksin Wijaya, Arah baru studi al-Qur'ān : Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena
Budaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 176 - 178
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Gandanya dalam memahami pesan Tuhan dalam al-Qur’an maupun

hadīs.57

Gerakan Pertama: dengan langkah Pertama adalah memahami makna

dengan mempelajari situasi historis untuk mendapatkan suatu jawaban,

dengan menyertakan data historis sebagai pendukung sebuah makna teks.

Situasi historis dari suatu hadīs tertentu sangat dibutuhkan, tidak sekedar

asbābul wurūd saja, pengetahuan tentang historis masyarakat, agama,

adat istiadat, institusi kehidupan di arab pada waktu tertentu juga sangat

diperlukan, Oleh karena itu dalam langkah pertama ini berfikir dari aturan

legal spesifik menuju pada moral sosial yang besifat umum terkandung

dari sebuah hadīs tersebut, maka dalam langkah pertama ini cara berfikir

induktif yang digunakan.

Langkah yang Kedua adalah mengeneralisisr jawaban spesipik dan

membentuknya sebagai pernyataan moral-sosial umum yang obyektif.

Oleh karena itu dalam melakukannya ummat muslim harus membedakan

antara perintah legal dan idea moral, pinsip-prinsip moral dan nilai-nilai

universal yang harus menjadi standar, bukan teks leterer, harus bisa

dianggap sebagai respond dan dialektika Muhammad dan seluruh elemen

sosial pada masa Nabi.

Gerakan Kedua:adalah untuk melakukan pengkhusussan prinsip-

prinsip umum, nilai-nilai atau pesan moral ideal hadīs dengan

mempertimbangkan konteks sosio historis yang konkrit, disertai dengan

pembahasan secara akurat pada konteks kontemporer (kontektualisasi)

terhadap kehidupan aktual yang selalu berkembang dari aspek, sosial,

politik, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu kajian secara historis,

sosiologis, antropologis serta fenomenologis mutlak diperlukan, dengan

tidak mengabaikan makna teks (analisa teks) suatu teks  (hadīs ) tersebut.

Mengacu dari teori hermeneutika yang dikemukan oleh Fazlur Rahman,

57Fazlur rahman, Islam and Modernity, Transpormation of Intellectual Tradition,
(Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 5-7
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maka pendekatan yang dapat digunakan dalam hermeneutika hadīs, yaitu

pendekatan Historis Sosiologis.

Historis berasal dari kata bahasa inggris yang berarti sejarah atau

peristiwa.58Sementara itu filosuf Yunani dalam penggunaaannya

memakai kata istoria untuk menjelaskan secara sistematis mengenai

gejala alam, kemudian dalam perkembangannnya kata istoria digunakan

untuk menjelaskan mengenai gejala-gejala terutama hal ikwal manusia

dalam urutan kronologis. Istilah sejarah berasal dari kata bahasa arab

syajarah yang berarti pohon sebagaimana diungkapkan oleh Azyumardi

Azra;

“pengambilan istilah ini berkaitan dengan kenyataan, bahwa sejarah
setidaknya dalam pandangan orang Pertama yang menggunakanknya
kata ini menyangkut tentang antara lain, syajarat al-nasab, pohon
genealogis yang dalam masa sekarang. agaknya bias disebut sejarah
keluarga, atau boleh jadi juga karena kata kerja syjarah juga punya arti
to happen, to accur dan to develop. Namun selanjutnya sejarah dipahami
mempunyai makna yang sama dengan tarikh (Arab), istoria (Yunani),
history atau geschicle (Jerman)”.59imana di defisikan oleh Edward
Freeman

Definisi sejarah secara sempit didefisikan oleh Edward Freeman

sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra adalah politik masa lampau.

Adapun secara luas menurut Ernst Bernheim adalah ilmu tentang

perkembangan manusia dalam upaya-upaya mereka sebagai makhluk

sosial.60 Maka secara leksikal sejarah adalah pengetahuan atau uraian

tentang pristiwa-pristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada

masa lampau. Sedangkan secara terminologi sejarah adalah kisah atau

pristiwa masa lampau ummmat manusia, baik yang terkait dengan politik

sosial, ekonomi maupun gejala alam. Dengan demikian dapat dipahami

58Yuniat Tanti, Kamus Lengkap Ingris-Indonesia (Surabaya: 2007), h. 178
59Azyumardi azra, Penelitian Non Normatif Tentang islam: Pemikiran Awal Tentang

Pendekatan Kajian Sejarah Pada Fakultas Adab, dalam Tradisi Baru Penelitian Agma Islam,
Tinjauan antar Disiplin Ilmu, (Nuansa dan Pusjarlit, 1998), h. 119,  Badri yatim, Historiografi
Islam (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 197), h. 1

60Ibid.
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bahwa sejarah itu adalah rekaman pristiwa masa lampau manusia dengan

segala keberadaannnya. Sejarah merupakan fakta yang memang benar-

benar terjadi, yang sangat diperlukan dalam mengkaji dan melakukan

studi tentang keislaman.

Sementara pendekatan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah

usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan

dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai

pengertian masalah yang diteliti.61 Dari pengertian tentang historis dan

pendekatan di atas maka dapat dipahami bahwa pendekatan historis

adalah penelaahan dan pengkajian terhadap sumber-sumber yang berupa

informasi masa lampau yang dilaaksanakan secara sistematis.

Tujuan dari pendekatan historis ini adalah untuk membuat

rekonstuksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan cara

mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, mesintesiskan bukti-bukti

untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.62

Pendekatan historis dimaksudkan, agar Islam dikaji dari perspektif

sebuah sejarah dipengaruhi oleh masa dan cara berfikir masa itu,  karena

secara metodologis sejarah merupakan pengungkapan fakta, apa, siapa,

kapan, di mana, bagaimana sesuatu telah terjadi. Pendekatan historis atau

sejarah menekankan pengertian kepada pemahaman berbagai gejala

dalam dimensi waktu. Cirikhas dalam pendekatan sejarah adalah aspek

kronologis suatu gejala termasuk gejala agama ataupun keagamaan.

Melalui pendekatan historis, seorang peneliti dituntut untuk

memasuki keadaan yang sebenarnya terkait dengan penerapan suatu

peristiwa. Begitu juga seseorang yang ingin memahami hadīs Nabi

Muhammmad Saw., maka dibutuhkan ilmu asbābul wurūd hadīs untuk

61Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, Kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta:
DPKRI, 1998), h. 192

62M. Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006),
h. 222
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menjadi pertimbangan kondisi historis empiris pada saat hadīs tersebut

disampaikan oleh Nabi Saw.

Fazlur Rahman misalnya mengatakan sebagaimana  dikutip oleh

H.M. Amin Syukur dkk dalam bukunya Metodologi Studi Islam, “Bila

seseorang menemukan al-Qur’an di kutub Utara dan bermaksud

memahaminya, meskipun ia mengetahui bahasanya, dia tidak akan

berhasil memahami al-Qur’an tersebut secara utuh.63

Dalam teorinya tentang penafsiran situasional terhadap hadīs Fazlur

Rahman menegaskan:kebutuhan kaum muslimin saat ini adalah

melakukan reevaluasi terhadap aneka ragam unsur-unsur dalam hadīs

dan reinterpretasi dengan sempurna terhadap hadīs -hadīs sesuai dengan

kondisi-kondisi moral sosial yang sudah berubah pada masa kini. Hal ini

hanya dapat dilakukan melalui pendekatan historis dalam studi hadīs ,

yakni mengembalikan hadīs menjadi sunah yang hidup dan dengan

membedakan secara tegas nilai-nilai yang dikandungnya dari latar

belakang situasionalnya.64

Asumsi yang digunakan oleh Fazlur Rahman adalah menurutnya

sunah Nabi lebih tepat jika dipandang sebagai sebuah konsep

pengayoman (a general umbrella concept) daripada ia mempunyai sebuah

kandungan khusus yang bersifat secara spesifik secara mutlak.

Menurutnya secara teoritik dapat disimpulkan langsung dari kenyataan ,

bahwa hadīs atau sunah adalah sebuah tema prilaku. Oleh karena itu pada

prakteknya tidak ada dua kasus yang benar-benar sama latar belakang

situasionalnya secara moral, psikologis dan material, Oleh sebab itu

sunah atau hadīs itu harus dapat diinterpretasikan dan diadaptasikan.

Fazlur Rahman menegaskan bahwa sunah Nabi merupakan petunjuk arah

63H.M. Amin Syukur, dkk, Metodologi Studi islam, (Gunung Jati Semarang dan IAIN
Walisongo Press, t.th), h. 51

64Fazlur Rahman, Islamic methodology in History, (Karaci: Central Institute of Islamic
Research, 1965), h.77- 78
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daripada serangkaian peraturan yang telah ditetapkan secara pasti (an

exaclly laid-out series of rulers).65

Menurut Fazlur Rahman penafsiran situasional tersebut di atas akan

menjelaskan beberapa doktrin keagamaan harus dimodifikasi dan

ditegaskan kembali. Hadīs -hadīs harus ditafsīrkan menurut perspektif

historis-nya, menurut fungsinya yang tepat dalam konteks kesejarahan. Ia

juga menegaskan penafsiran situasional yang sama juga harus dilakukan

terhadap hadīs-hadīs hukum. Hadīs-hadīs tersebut harus ditinjau kembali

(a problem to be re-trealted) dan bukan dipandang sebagai hukum yang

sudah jadi yang dapat secara langsung dipergunakan (a ready-made

law).66 Dengan demikian hadīs -hadīs tentang hukum keluargapun perlu

dilakukan penafsiran situasional menurut perspektif historisnya.

Langkah strategis yang diisyaratkan oleh Fazlur Rahman pada

pendekatan historis dalam penafsiran situasional pemahaman hadīs , yaitu

pertama, memahami makna teks hadīs Nabi kemudian latar belakang

situasionalnya.67 Di samping itu memahami petunjuk-petunjuk al-Qur’an

yang relevan, hal ini penting, karena kreteria yang handal untuk

otentisitas pemaknaan hadīs dalam pandangan Fazlur Rahman adalah

sejarah dan al-Qur’an.

Dari langkah di atas, maka dapat dipahami nilai-nilai nyata atau

sasaran hukum (ratio legis) dari ketetapan legal spesipiknya, dan dapat

dirumuskan prinsip idea moral dari hadīs tersebut. Langkah selanjutnya

adalah penumbuhan kembali prinsip ideal moral dari hadīs tersebut atau

hukumnya, diaplikasikan dan diadaptasikan dalam latar sosiologis dewasa

ini. Kombinasi Fazlur Rahman dengan penafsiran situasional adalah

65Ibid., h. 12
66Ibid.
67Maksud dari latar belakang situasional yakni menyangkut situasi Nabi dan masyarakat

pada priode Nabi secara umum (asbābul wurūd makro), termasuk juga sebab-sebab munculnya
hadis (asbābul wurūd mikro).
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mengkombinasikan pendekatan historis dan pendekatan sosiologis, inilah

yang dimaksud olehnya dengan sunah yang hidup (living sunah).

Sedangkan pendekatan Sosiologis secara etimologi baerasal dari kata

“socius”yang berarti teman sedangkan logos yang berarti berkata atau

berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat.68

Sedangkan sosiologi secara terminologi adalah ilmu yang mempelajari

struktur structural social dan proses-proses sosial termasuk perubahan-

perubahan sosial.69 Sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari

stuktur sosial,70 dan proses-proses social,71 termasuk perubahan sosial.

Sosiologi di samping menjadi ilmu murni (pure science), ia dapat

juga menjadi ilmu terapan (applied science) yang menyajikan cara-cara

untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah guna memecahkan masalah

praktis atau masalah sosial yang perlu ditanggulangi.72 Sosiologi

bukanlah seperangkat doktrin yang kaku dan selalu menekankan yang

seharusnya terjadi, namun ia adalah semacam sudut pandang yang selalu

mencoba mengupas realitas yang ada, mengungkap fakta yang

tersembunyi dibalik realitas.

Salah satu ciri khusus dari sosiologi menurut Veeger sebagaimana

dikutip oleh Narwoko (ed): adalah bahwa prilaku manusia selalu dilihat

dalam kaitannnya dengan struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang

dimiliki. Sosiologi mempelajari berbagai prilaku dan interaksi kelompok,

menelusuri asal usul pertumbuhannnya, serta menganalisis pengaruh

68Abudin Nata, Metodologi Studi  Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39
69Abdul Syani, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat, (Lampung: Pustaka Jaya, 1995),

h.2
70Struktur socsal adalah keseluruhan jalinan antara unsure-unsur social yang pokok,

yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga social, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan
social. .Dwinarwoko dan Bagong Suyanto (ed), Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan,
(Jakarta: Kencana, 2006), h. 4

71Proses sosial adalah pengaruh timbae balik antara berbagai segi kehidupan
bersama.Ibid., h. 3

72Ibid., h. 2
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kegiatan kelompok terhadap anggotanya.73 Oleh karena itu ruang

lingkup kajian sosial sosiologi bisa masyarakat, komunitas, keluarga

gender, interaksi, perubahan soail, perlawanan social, konflik, integrasi

sosial.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pendekatan

sosiologis adalah landasan kajian sebuah studi pada masyarakat yang

menggambarkan keadaan masyarakat, lengkap dengan strukturnya,

lapisan serta gejala sosial lainya yang saling berkaitan. Oleh karena itu

pendekatan ini meyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya

kepada sebuah prilaku.

Pendekatan sosiologi ini dapat digunakan salah satu pendekatan

dalam memahami Islam, hal ini dapat dimaklumi karena banyak studi

Islam dapat dipahami secara proporsional dan tepat dengan bantuan

pendekatan sosiologi. Dalam memahami hadīs demikian juga dibutuhkan

pendekatan sosiologi, dalam arti pendekatan sosiologi digunakan untuk

memahami hadīs Nabi dengan memperhatikan keterkaitannnya dengan

kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadīs tersebut.

Pemahaman hadīs dengan menggunakan pendekatan sosiologi

merupakan usaha untuk memahaminya dari aspek tingkah laku sosial

masyrakat pada masa munculnya hadīs.74 Oleh karena itu pengusaan

konsep-konsep sosiologi memberikan kemampuan untuk mengadakan

analisis terhadap efektifitas hadīs dalam masyarakat, sebagai sarana untuk

merubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu yang

lebih baik.75Dengan demikian pemaknaan terhadap suatu hadīs akan

didapat secara utuh tentang tujuan dibalik adanya hadīs tersebut.

Hadīs tentang nafkah keluarga juga harus dipahami dengan

pendekatan sosiologis, karena hadīs tersebut tidak dapat dipahami secara

73Ibid., h. 3
74Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’nil hadīṣ: Paradigma Interkoneksi, ( Yogyakarta: Idea

press, 2009), h. 62
75Ibid., h. 63
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utuh tanpa memperhatikan situasi sosial masyarakat ketika hadīs tersebut

muncul. Keluarga itu sendiri merupakan unit yang terkecil dari struktur

masyarakat ,lembaga sosial pertama dan dasar dari semua lembaga sosial

yang berkembang dimasyarakat.

Untuk lebih mengetahui hal-hal yang melatar belakangi atau

situasional yang ada ketika suatu hadīs itu muncul atau diucapkan Nabi,

maka digunakan pendekatan penomenologis. Pendekatan fenomenologi

menurut Kuswarno studi dengan pendekatan fenomenologi adalah

berupaya untuk menjelaskan makna hidup sejumlah orang tentang suatu

konsep atau gejala.76 Menurut Stanley Deetz dalam Littejohn ada tiga

prinsip dasar dari fenemenologi:

Pertama pengetahuan (knowledge)merupakan suatu yang disadari.

Pengetahuan bukan disimpulkan dari pengalaman, tetapi ditemukan

langsung dalam pengalaman yang disadari. Kedua makna dari sesuatu hal

berisi sesuatu yang potensial dalam kehidupan seseorang. Dengan kata

lain bagaimana cara seseorang menjalin relasi dengan sebuah objek akan

menentukan maknanya bagi seseorang. Ketiga mengatakan bahwa bahasa

merupakan sarana bagi makna. Kata mempunyai pengalaman tentang

dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan

mengekspresikan dunia tersebut.77

Oleh karena itu menurut Schutz sebagaimana dikutip oleh  Mulyana,

tugas utama dari analisis fenemenologis adalah merekonstuksi dunia

kehidupan manusia sebenarnya dalam bentuk yang mereka alami sendiri.

Realitas dunia tersebut bersifat Intersubjektif dalam arti bahwa anggotaan

memungkinkan melakukan  masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai

76Engkus Kuswarno, Fenomenologi: Metodologi Penelitian komunikasi Konsepsi,
Pedoman dan Contoh Penelitian, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 127, Ujang Mahadi,
Komunikasi danDakwah Kontemporer: Pendekatan Fenomenologi, Interaksi Simbolik dan
dramaturgi, (Bandung: IPB Press, 2015), h. 115

77Stephen W. Little Jhon, Theories of Human Comunication,  Fifth  Edition, (Belmont
California: Wadsworth Publising Company, 1996). H.204., Ujang Mahadi (Desertasi),
Komunikasi Dakwah kaum Migran: Studi komunikasi antar Budaya Pendekatan
Fenomenologis pada Dai kaum Migran dalam Dakwah Islam di Kota Bengkulu, 2012, h. 9.
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dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan

memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi.78

Fenomenologi adalah suatu metode yang sistematis berpangkal pada

pengalaman dan melakukan pengelolaan-pengelolaan pengertian.79Edwar

dan Sedgwick sebagaimana dikutip oleh Hasbiansyah mengatakan bahwa

fenomenologi juga berupaya mengungkapkan makna dari pengalaman

seseorang. Makna dari sesuatu yang dialami seseorang akan sangat

bergantung bagaimana orang tersebut berhubungan dengan sesuatu itu.80

Fenomenologi dapat digunakan untuk atau dianut oleh berbagai bidang

ilmu seperti antroplogi, sosiologi, psikologi dan studi-studi agama.

Semuanya memiliki kesamaan umum dalam hal empati pada subjek

penyidikan dan mencoba menangkap hakikat objeknya, sebagaimana ia

menampakkan diri dalam kesadaran.81 Maka, Peneliti dalam pandangan

fenomenologi berusaha memahami arti pristiwa dan kaitannnya terhadap

orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.82

Untuk dapat mengaplikasikan pesan atau ide moral dari teks Hadīs

yang diteliti dengan pemahaman hermeneutika hadīs Fazlur Rahman,

secara konteks, maka perlu digunakan teori kontekstual. Teori

Kontekstual adalah merupakan salah satu bahagian teori yang digunakan

Ilmu Semantik,83 yaitu ilmu atau teori tentang makna yang diasumsikan

78Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, Komunikasi Antar Budaya: Panduan
Komunikasi dengan orang-orang Berbeda Budaya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.
63

79Basrowi dan Sukudin, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, (Surabaya: Insan
Cendikia, 2002), h. 10

80Hasbiansyah, Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu
Sosial dan Komunikasi dalam Media: Jurnal Komunikasi, Vol. 9 No. 1(Bandung: Fakultas Ilmu
komunikasi Unisba, 2008), h. 166, Ujang Mahadi (Desertasi), Op. cit., h. 11

81Mariasusai Dhavamony, Fenomenolog Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h.6
82Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2002), h. 9
83Ilmu Semantik disebut juga dengan ilmu dilalah, dalam ilmu linguistic semantic

,dupahami sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistic dengan hal-
hal yang ditandainya.Dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti dari
bahasa. Muhammmad Iqbal, Reformasi Pemahaman Terhadap Hadis: Dari Historis Menuju
Kontektualitas, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 62.
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dapat membantu dalam memahami teks-teks matan hadīs. Matan hadīs

Nabi adalah perkataan nabi yang berujud dalam bentuk bahasa, baik lisan,

maupun tulisan.

Oleh karena itu ketika bahasa itu lahir baik ditulis ataupun

diucapkan, maka konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi serta

system nilai yang dianut oleh yang mengucapkan akan menyertai

pernyataan yang lahir dari bahasa tersebut.84 Dengan demikian dapat

dipahami bahwa bahasa adalah bentuk interpretasi, abstraksi dan

representasi dari sebuah realita.

Pengembangan teori yang berhubungan dengan konsep makna

dalam ilmu semantik, adalah atas pertimbangan untuk menjelaskan

makna dalam hubungan antara bahasa ujaran, pikiran dan realitas di

alam.85Ada empat teori makna yang ada dalam ilmu Semantik, yaitu

Teori referensial atau korespondensi, dengan86 teori kontektual, teori

mentalisme atau konseptual,87teori formalisme atau pemakaian dari

makna.88Namun yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori

kontekstual.

Pemakaian teori kontektual dalam memahami hadīs berdasarkan

dari substansi dari teori ini, yaitu suatu teks yang disampaikan sangat

dipengaruhi dan terikat dengan lingkungan kultural dan ekologi pemakai

bahasa tersebut. Demikian juga dengan lahirnya sebuah hadīs mempuyai

84Ibid.
85Ibid., J.D. Parera, Teori Semantik, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 46
86Teori ini diperkenalkan oleh Ogden dan Richards, teori ini menekankan hubungan

langsung antara reference denganreferent yang ada di alam nyata. Hubungan keduanya lewat
simbul bunyi bahasa, berupa kata, frase atau kalimat.Sedangkan symbol bahasa dengan
reference atau rujukan tidak memiliki hubungan langsung.Ibid.

87Teori ini dipelopori oleh Ede Saussure yang menganjurkan studi bahasa secara
sinkonis, ia menghubungkan bentuk bahasa lahiria dengan konsep atau citra mental penuturnya.
Makna kata yang diucapkan seseorang merupakan perasaaan, kesan, ide, pemikiran d an
kesimpulan yang ada pada diri  orang tersebut.

88Teori ini dikembangkan oleh Wittgenstein, Menurutnya sebuah kata tidak mungkin
dipakai dan bermakna dalam semua kontek, karena konteks selalu berubah dari waktu ke waktu.
Parera, Op. cit., h. 47
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hubungan bahkan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik

ekonomi dan sistem nilai yang ada pada masa lahirnya hadīs tersebut.

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memahami suatu hadīs

adalah kontektualisasi pemahaman hadīs tersebut terutama hadīs-hadīs

yang erat hubungannnya dengan konteks sosial dan budaya yang

keduanya selalu berubah dan berkembang. Langkah yang dilakukan

adalah dengan meneliti dan memahami konteks sosial, budaya politik,

ekonomi dan sistem nilai yang berlaku pada saat lahirnya hadīs tersebut,

dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan,

perkembangan sosial budaya, pemakaian kata, pertukaran tanggapan

indra dan asosiasi sosial.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (Library research),

karena objek-objek kajiannnya adalah hal yang berhubungan dengan

litelatur-litelatur kepustakaan.89Jika dilihat dari sifatnya, maka data

dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang bersifat explanatory

research, yang menjelaskan, memperkuat, menguji ataupun menolak

suatu teori, yang dalam penelitian ini tentang teori yang terkait dengan

tanggung jawab nafkah serta implikasinya terhadap kepemimpinan

dalam rumah tangga.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber yang menjadi landasan,

Pertama adalah data yang diperoleh dari sumber utama atau sumber

primer,90 yaitu data yang diperoleh dari kitab hadīs yang terdapat dalam

kutub Tis’ah,kitab- kitab syarah hadīs, kitab asbābul wurūd hadīs ,kitab

tarἷkh al-Qubrā. Selain itu buku-buku fiqh keluarga, hukum, Undang-

undang Perkawinan, hukum Islam, buku tentang tangggung jawab

nafkah dalam rumah tangga, tentang kepemimpinan dalam rumah

tangga, yang berkenaan dengan kajian hermeneutika terutama buku-

buku hermeneutika Fazlur Rahman yang digunakan sebagai pisau

analisis dalam memahaman hadīs tentang tanggung jawab nafkah dan

implikasinya terhadap kepemimpinan keluarga, khusus buku-buku

tentang kajian hermeneutika al-Qur’an dan hadīs.

Kedua sumber penunjang dari penelitian ini yang merupakan

sumber skunder untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah

kitab-kitab yang terkait dengan hadīs dan ulūmul hadīs,  buku-buku dan

jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

89 Winarno Surahmad, Pengantar penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 182
90Ibid., 132
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3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data tentang tangggung jawab nafkah

dalam rumah tangga secara yuridis dan hukum Islam  dari buku-buku

ilmiah yang terkait. Sedangkan hadīs -hadīs dan pemahaman mengenai

tanggung jawab nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan rumah

tangga dari berbagai kitab hadīs, syarah hadīs, kitab-kitab Tharikh,

ulumul hadīs, ushul fiqh dan fiqh serta buku-buku hermeneutika Fazlur

Rahman, jurnal ilmiah lainnnya yang terkait dengan objek penelitian.

Langkah-langkah pengumpulan data-data penelitian yang peneliti

lakukan adalah   sebagai berikut, yaitu Pertama: penulis mencari dan

mengumpulkan buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan tanggung

jawab nafkah rumah tangga beserta sumber tentang kepemimpinan

dalam rumah tangga dan Hukum Keluarga, baik secara hukum Islam

maupun secara yuridis.

Kedua penulis mencari dan menghimpun hadīs yang terkait dengan

tema tentang Tanggung jawab Nafkah dalam rumah tangga dengan

menggunakan metode takhrij al-hadīs, yaitu mencari hadīs melalui

kata-kata dalam matan hadīs dengan menggunakan Mu’jam al-Mufahras

li al-Fāẓil Hadīs al-nabawī karya A.J Winsinck, Program Maktabah

Syāmilah, Mausū’ah al-hadīs al-Syarif, program Kitab Hadīs Sembilan,

dengan mengemukakan sanad dan matannnya.

Ketiga penulis mengumpulkan data-data yang terkait dengan

pemahaman hadīs tentang tanggung jawab nafkah rumah tangga serta

implikasinya terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga dan hukum

keluarga, dengan pemahaman hermeneutika hadīs , baik pemahaman

secara tektual berupa data yang diambil dari al-qur’an, hadīs, Syarah

hadīs , kitab tarἷkh, kitab-kitab hadīs dan ulἷmul hadīs, buku-buku analisa

hadīs secara kebahasaan, buku-buku kaedah-kaedah ushūl fiqh, maupun

secara kontektual dan interdisipliner yaitu buku-buku yang terkait dengan

kajian hermenutika hadīs, sosiologi, fenomenologi, hostoris, kontektual.
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Selain itu juga buku buku yang terkait dengan hukum keluarga

kontemporer, yang memuat pendapat para ulama’, Undang-undang

perkawinan, pembaharuan hukum keluarga, jurnal-jurnal yang relevan

dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data

a. Teknik Pengelolaan Data.

Pengelolaan data dalam penelitian kualitatif tidak mesti setelah

semua data terkumpul atau penelitian selesai, data yang telah terkumpul

atau data sementara telah dapat diolah dan dianalisis secara bersamaaan.

Pada saat analisa data, maka dapat saja data yang dianggap perlu dicari

dan menjadi tambahan dan diolah kembali. Ada tiga langkah dalam

pengolaan data yang peneliti lakukan yaitu:

Pertama, reduksi data: merupakan proses pemilihan, pemusatan

perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, transpormasi data kasar yang

muncul dari sumber-sumber penelitian.91 Dalam reduksi data peneliti

melakukan penajaman analisis terhadap permasalahan penelitian agar

data yang direduksi akan memberi gambaran yang lebih spesifik dan

mempermudah peneliti  melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Kedua: Penyajian data, setelah melakukan reduksi data, peneliti

melakukan penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.92 Peneliti melakukan penyajian data berupa

uraian narasi, bagan-bagan, hubungan antara katagori serta diagram alur,

yang diarahkan agar data hasil reduksi tersusun dalam pola hubungan

sehingga mudah dipahami.

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan,

mulai dari tanggung jawab nafkah serta implikasinya terhadap

kepemimpinan rumah tangga, penyajian hadīs -hadīs yang berbicara

91Miles dan Huberman,
92Ibid., h. 17
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tentang nafkah serta analisa dengan analisa hermeneutika Fazlur

Rahman teori Gerakan Ganda (double movement) dengan pendekatan

historis- fenomenologis, untuk menemukan ide (prinsip) moral hadīs

tentang tanggung jawab nafkah, pendekatan sosiologis (teori struktural

fungsional dan teori konflik), pendekatan kontektual dengan teori

analisis wacana dan kontektualisasi, serta menganalisa implikasi

tanggung jawab nafkah tersebut terhadap kepemimpinan dalam rumah

tangga, setelah itu menganalisa relevansi dari implikasi tanggung jawab

nafkah tersebut terhadap pembaharuan hukum keluarga. Dalam

penyajian data ini peneliti tidak semata-mata mendiskripsikan secara

naratif, namun dengan proses analisis terus menerus sampai pada proses

penerikan kesimpulan.

Ketiga: Tahap ini adalah tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan

dari semua data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Verifikasi

yang peneliti lakukan adalah sebagai usaha untuk mencari dan

memahami makna, keteraturan, penjelasan, sebab akibat dari tangggung

jawab nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan rumah tangga

dan membumikan ide moral yang dapat diaktualisasikan dalam kenteks

kekinian dari hadīs -hadīs Nabi yang berbicara tentang nafkah rumah

tangga, serta relevansi hasil penelitian ini terhadap pembaharuan hukum

keluarga pada umumnya, khusus hukum keluarga Indonesia.

Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi diawali dengan proses

analisis yang panjang dan tidak sekali jadi, merupakan interaktif , secara

bolak balik antara reduksi, penyajian data dan verifikasi data, setelah itu

baru dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian

yang telah disajikan.93 Dengan demikian penerikan kesimpulan

merupakan tahap ahir dari pengeloaan dan analisis data.

93Ibid,
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b. Teknik Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, dan diadakan

pengelolaan, maka data-data tersebut akan dianalisa menggunakan

metode diskriptif analitik,94 yang terbagi dalam dua fase, pertama analis

kritis (critical analysis) terhadap data-data yang dikumpulkan dan yang

dinilai memiliki relevansi dengan tema dan objek material penelitian.

Kedua interpretasi kritik (critical interpretation) terhadap data-data

yang dikumpulkan serta didiskripsikan agar dapat memberikan jawaban

ekspilisit atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu data-data tentang tangggung jawab nafkah,

kepemimpinan dalan rumah tangga didiskripsikan dengan memaparkan

berbagai perspektif, yaitu hukum Islam, yuridis dan ulama’ klasik dan

modern. Selanjutnya hadīs -hadīs tentang tanggung jawab nafkah dalam

rumah tangga ini dianalisa dengan memaparkan jalur sanad-nya atau

periwayatannya dan redaksi atau matan-nya, menggambarkan biografi

para periwayat dan komentar para kritikus hadīs dengan menggunakan

teori al-jarh wa al-ta’dīl.

Adapun analisa pemahaman hadīs yang berbicara tentang

tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga ini untuk membumikan

pemahaman atau pesan moral yang terdapat dalam hadīs -hadīs tersebut

dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini, dan adakah implikasi dari

tangggung jawab tersebut terhadap kepemimpinan rumah tangga dan

relevansinya dalam pembaharuan hukum keluarga, maka peneliti

menggunakan  metode kajian hermeneutika hadīs Fazlur Rahman teori

Gerakan Ganda/Double Movement dengan pendekatan historis, selain

itu pendekatan sosiologis, fenomenologis, psikologis, dan kontektual.

Pengggunaan metode hermeneutika dalam analisa penelitian ini

menggunakan konsep hermeneutika Fazlur Rahman yaitu analisa teks,

94 Sudarwan Damim, Menjadi peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi dan
publikasi, hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan peneliti Pemula Bidang ilmu-ilmu Sosial,
Pendidikan dan Humaniora), Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 41
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latar belakang sosial historis, penetapan idea moral yang dikehendaki

oleh teks,

Pertama: Analisa teks, adalah memahami arti  dan makna

suatu teks dengan m engkaji situasi atau problem historis- sosiologis

dari pernyataan Hadīs yang diteliti, untuk mengkaji situasi mikro

ataupun makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat,

bahkan seluruh kehidupan masyarakat di Arabiah pada saat Islam

datang, khususnya di Mekkah dan sekitarnya.

Kedua: Latar Belakang, dalam analisa ini, latar Belakang adanya

suatu hadīs dikemukakan (asbābul wurūd), ataupun latar belakang sosio

historis dari suatu hadīs tersebut untuk menguatkan ratio legis ('illat

hukum) dan tujuannya. Pemahaman hadīs dengan memperhatikan latar

belakang sosial ini, tentu sangat berhubungan dengan situasi yang ada

hubungannnya dengan suatu kejadian,95 keterkaitannnya dengan

peristiwa yang melatar belakangi munculnya suatu hadīs atau dengan

kata lain mengkaji konteks adanya suatu hadīs .96

Ketiga: penetapan idea atau prinsip moral yang ada dalam suatu

hadīs untuk dapat diaktualisasikan dalam kehidupan yang nyata, dengan

merumuskan prinsip-prinsip yang mempertimbangkan konteks sosio

historis yang konkrit. Oleh karena itu dilakukan pembahasan secara

akurat terhadap aktualisasi kehidupan dari aspek sosiologis, historis,

fenomenologis, ekonomis, politik, budaya.

Dalam mengaktualisasikan ide moral dari suatu hadīs dalam

konteks kekinian menggunakan berbagai pendekatan yang relevan yaitu:

pendekatan Historis fenomenologis dalam pemahaman hermeneutika

hadīs dengan teori obyektif, pendekatan Sosiologis dengan teori

95Tim Penyususn Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 458

96Edi safri, al-Imam Asy-Syafi’i: Metode Peneylesaian Hadis-hadis Mukhtalif, Thesis
(Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syshid, 1990), sebagaimana dikutip Liliek Channa AW,
Memahami Makna Hadis secara Tekstual dan Kontektual, Jurnal Ulumuna Vol.15 No. 2
Desember 2011 h. 390.
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struktural fungsional dan teori konflik, teori analisis wacana dan teori

kontektual. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami hadīs

yang pada umumnya merupakan respon Nabi terhadap situasi pada

zamannnya,97 baik yang bersifat umum maupun situasi yang khusus,

demikian juga kaitannnya dengan fungsi seorang nabi ketika itu.

Penggunaan pendekatan dalam analisis penelitian ini bertujuan

untuk membumikan ide atau prinsip moral dari hadīs tentang

tangggung jawab nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan

rumah tangga dalam konteks kekinian. Setelah menemuka ide atau

prinsip moral dari pemahaman hadīs tersebut, maka dianalisa implikasi

dari pemahaman hadīs tersebut terhadap kepemimpinan rumah tangga,

secara teoritis dan prektis, setelah itu menemukan relevansi dari

penelitian ini terhadap pembaharuan hukum keluarga, khususnya hukum

keluarga di Indonesia.

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah Bab I yang

berisi Pendahuluanterdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah,

Batasan dan Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Kerangka Teori,

Kerangka Pikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Bab II.

Berisi tentang konsep hermeneutika Fazlur Rahman sebagai metode

pemahaman Hadīs: Metode Pemahaman Hadīs, Pendekatan dalam

Pemahaman Hidīs, Pengertian Hermeneutika, Metode Hermeneutika

dalam Pemahaman Hadīs, Fazlur Rahman dana Hermeneutika Hadīs.

Bab III. Memuat Konsep Nafkah dan Kepemimpinan Rumah

Tangga dalam Syari’at dan Historis dengan bahasan tentang Masyarakat

Arab dalam Sosio Historis, yang meliputi: Struktur  Masyarakat Arab,

Budaya Masyarakat Arab, Sistem Kekeluargaan Masyarakat Arab,

Kepemimpinana Rumah Tangga dalam Masyarakat Arab. Setelah itu

97Ibid., h. 399, Mahmud Syaltut, al-Islām ‘Aqidqh wa al-Syarī'ah, (Kairo: Dar al-Qolam,
1996), h. 513
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dibahas tentang Tanggung Jawab Nafkah, Kepemimpinan Rumah

Tangga dalam Fiqh Historis, kepemimpinan Rumah Tangga perspektif

Islam, dan Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Feminis.

Bab IV. Mengemukakan Hadīs -hadīs tentang Tanggung Jawab

Nafkah dan Analisa Hermeneutika Fazlur Rahman, meliputi penyajian

Hadīs tentang Nafkah dalam Rumah Tangga, Penelitian Sanad dan

Matan Hadīs , Natijah Penelitian sanad dan Matan Hadīs tentang

Tangung nafkah dalam Rumah Tangga, Analisis Hermeneutika Fazlur

Rahaman tentang Hadīs Nafkah Keluarga.

Bab V. Membahas Implikasi pemahaman Hermeneutika Fazlur

Rahman terhadap Kepepmimpinan dalam Rumah Tangga dengan

mengemukakan: Implikasi Pemahaman Hermeneutika Hadīs, tentang

Tanggung jawab nafkah terhadap Kepemimpinan dalam Rumah Tangga,

Relevansi Hasil Penelitian dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di

Indonesia.

Bab VI. Merupakan bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan

Implikasi.
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BAB  II
HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN SEBAGAI METODE

PEMAHAMAN HADĪS

A. Metode Pemahaman Hadīs

1. Defenisi studi pemahaman hadīs

Pemahaman hadīs, dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-

fahmul hadīs atau fiqhul hadīs. Menurut kamus bahasa Arab kata fahm

sinonim dengan kata fiqh, artinya memahami, mengerti atau mengetahui

(“Alima, arrofah dan Hadraqah atau dalam bahasa inggris To Understand, to

comprehend) 1

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, memahami artinya

mengerti benar atau mengetahui benar. Adapun pemahaman berarti proses,

perbuatan, cara memahami, atau memahamkan.2 Dalam studi pemahaman

hadīs Nabi dikenal istilah Syarh, sedangkan dalam studi pemahaman al Quran

dikenal dengan istilah “tafsir” atau: takwil”. Syarah (Syarh) berasal dari

bahasa Arab syaraha-yas ruhu-syarhan yang artinya menerangkan,

membukakan, melapangkan. Istilah syarh (pemahaman biasanya digunakan

untuk hadīs, sedangkan tafsir untuk kajian Qur,an). Dengan kata lain, secara

substansial keduanya sama (sama-sama menjelaskan maksud, arti atau pesan)

; secara istilah, keduanya berbeda, istilah tafsir spesifik bagi al-Qur’an yaitu

menjelaskan maksud, arti, kandungan, atau pesan ayat al-Quran, sedangkan

istilah syarah meliputi menjelaskan maksud, arti, kandungan, atau pesan

hadīs. Pemahaman hadīs merupakan bagian dari hadīs matan, dan hadīs

1 Louis Makluf, al Munjid, fī al Lughah al- ālam,  (Beiru: Dar al-Masyrik, 1986), h.591-598
2W.J.S. PoerwoDarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976),

h.694.”Tim Penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Benar Bahasa Indonesia,
(Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 636
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matan merupakan bagian dari kritik hadīs. Kritik hadīs atau naqid3 al- Hadīs

atau penelitian hadīs Nabi merupakan upaya untuk menyeleksi hadīs agar

dapat diketahui makna hadīs yang sahīh dan matan hadīs yang tidak sahīh

karena hadīs terdiri dari sanad, dan matan, maka obyek penelitian hadīs pun

mencakup penelitian sanad atau al-naqed al khariji/hadīs ekstrn/naqed al-

sanad, dan penelitian matan atau al naqed al-dakhil/hadīs intrn/naqed

almatan4 secara lebih spesifik, Muhammad Tahir al-Jawabi membagi kritik

matan hadīs dalam dua cakupan, yaitu (1) kritik dalam upaya menentukan

benar tidaknya matan hadīs tersebut, (2) kritik matan dalam rangka

mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kandungan yang terdapat

dalam sebuah matan hadīs. Kedua unsur ini sangatlah sulit untuk dipisahkan

dalam studi matan hadīs, mengingat untuk mengungkap otentisitas matan

hadīs, harus mengungkap kandungan matan hadīs, begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian, pemahaman hadīs pada dasarnya merupakan bagian dari

kritik matan, dan kritik matan merupakan bagian dari kritik hadīs 5

Dibandingkan dengan kritik sanad, kegiatan hadīs matan memiliki

tingkat kesulitan yang lebih besar. Menurut M. Syudhudi Ismail, faktor-faktor

yang menonjol penyebab sulitnya penelitian matan hadīs adalah (1) adanya

periwayatan secara makna, (2) Acuan yang digunakan sebagai pendekatan

tidak satu macam saja, (3) latar belakang timbulnya petujunjuk hadīs tidak

selalu  mudah dapat diketahui, (4) adanya kandungan petunjuk hadīs yang

berkaitan dengan hal-hal yang berdimensi suprarasional, dan (5) masih

3Kata naqd digunakan oleh beberapa pakar Hadīs masa awal yakni awal abad 2 H. Kata ini
berarti mengkaji dan mengeluarkan sesuatu yang baik dari yang buruk. AliMustafah Ya’Qub,
kritik Hadīs, (Jakarta : Pustaka Fīrdaus, 1996),  h.Xip.

4Suryadi, metode kontenforer  Memahami Hadīs Nabi (Persfektif Muhammad al-Ghāzalῑ
dan Yususf Qardhawi), (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 14-15

5Ibid., h.15
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langkahnya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matan

hadīs.6

2. Metode dalam Memahami Hadīs

Ulama hadīs berbeda pendapat mengenai pemahaman berkaitan

dengan hadīs hadīs, ada yang memahaminya secara tekstual, intertektual

dan ada pula yang memahaminya secara kontekstual, berikut penjelasan

dari ketiga metode tersebu:

a. Metode Hadīs Tekstual

Metode Hadīs Tekstual adalah metode yang paling awal di gunakan dalam

memahami hadīs-hadīs Nabi, karena memahami sebuah hadīs adalah

terlebih dahulu mencoba menangkap makna asalnya, makna yang populer

dan mudah di tangkap, bila tidak dapat di pahami, karena berbagai alasan,

baru kemudian digunakan  metode lainnya.

Kata hadīs bermakna kata-kata asli dari pengarangnya atau sesuatu

yang tertulis7. Kata tekstual adalah kata sifat dari kata teks sehingga

bermakna bersifat teks atau bertumpuh pada teks. Secara istilah metode

tekstual terkaitan dengan pemahaman hadīs adalah memahami makna dan

maksud yang terkandung dalam hadīs-hadīs Nabi dengan cara bertumpu

pada analisis teks hadīs

Dari definisi di atas, maka yang menjadi perhatian metode ini

adalah makna-makna kata struktur grmatika teks. Metode ini tentu

menjadikan dominasi teks sangat kuat. Teks menjadi bagain yang sangat

sentral dalam konstalasi pemahaman pesan-pesan Nabi, sehingga konteks

cenderung terbaikan. Sebagai metode yang bertumpu pada teks, maka ilmu

bahasa dan usul fiqh merupaka bagian yang paling utama sebagai alat

6M. Syuhudi Ismail, Metodelogi Penelitain Hadīs Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002) , h.
130.

7 W. J. S. Poerwarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985),
h. 1035
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analisis utamanya. Para ulama, terutama al-Syāfi’ῑ dianggap berjasa dalam

merumuskan metodologi memahami dalil-dalil syara’ dengan metode

tekstual. Oleh karena itu, pendekatn kontekstual dapat dilihat dalam

beberapa analisis, yakni 1) analisis kebahasaan, dan 2) analisis kaidah usul

fiqh, yakni analisis yang menitikberatkan pada persoalan dilalah.

1) Analisis Kebahasaan

Berkaitan dengan analisis kebahasaan, pemaknaan merupakan

bagian yang paling penting. Di sisi lain, pemaknaan terkait dengan tata

bahasa, di antaranya adalah persoalan mufrad (kata tungaal), jama’(

kata yang menunjukkanarti banyak), tankir (indentifintif) dan ta’rif

(definitif), ‘adat hasr, adat syart, dan lain lain sebagainya. Sebagai

contoh

ثـََنا احلَُْمْيِديُّ َعْبدُ  ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد اْألَْنَصارِيُّ اهللاَحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن قَاَل َحدَّ ْبُن الزُّبـَْريِ قَاَل َحدَّ
َع  ُد ْبُن ِإبـْرَاِهيَم التـَّْيِميُّ أَنَُّه مسَِ ْعُت ُعَمَر ْبنَ قَاَل َأْخبَـَرِين ُحمَمَّ َعْلَقَمَة ْبَن َوقَّاٍص اللَّْيِثيَّ يـَُقوُل مسَِ

ْعُت َرُسوَل اهللاُ اخلَْطَّاِب َرِضَي  َااهللاَصلَّى اهللاَعْنُه َعَلى اْلِمْنَربِ قَاَل مسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإمنَّ
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـَوَ  َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبـَُها أَْو ِإَىل اْمَرأَةٍ ىاْألَْعَماُل بِالنـِّيَّاِت َوِإمنَّ

٨يـَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 

Artinya : “telah menceritakan kepada kami al-Humaidi ‘Abd Allah
Ibn al-Zubair ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan ia
berkata telah menceritakan kepada kami Yahya Ibn Sa’id al-Anshari,
ia berkata telah mengabarkan kepadaku Muhammad Ibn Ibrahim al-
Taymi, ‘Alqamah Ibn Waqqas al-Laisi berkata : saya mendengar
‘Umar Ibn al-Khathtab dia tas mimbar berkata: saya mendengaar
Rasulullah saw bersabda : ‘sesungguhnya seluruh amal itu tergantung
kepada niatnya, dan ssetiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya,.
Oleh karen aitu, barang siapa yang berhijrah  kepada Allah dan
Rasaul-Nya, maka hijrahnya kedapa Allah dan Rasul-Nya. Dan
barang siapa yang berhijrah karena (untuk mendapatkan ) dunia atau

8Al-Bukhari, sahih bukhari, juz I,  (Beirut: Dar al-Fīkr, t. Th), h. 5



55

karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya itu kepada apa
yang menjadi tujuannya (niatnya)”.

Lafaz انما dalam hadīs di atas dalam bahasa arab di pahami

sebagai ‘adat hasr (kata pembatas ) sehingga memberi batas pada lafaz

berikutnya, yakni bahwa amal-amal itu hanya dipandang berkaitan

dengan niatnya, dan tidak dipandang sebagai perbutan yang memiliki

konsekuensi bila tidak ada niatnya.9

Lafaz االعمال dalam hadīs adalah kata jamak (bentuk banyak) yang

dima’rifahkan (didefinitifkan) karena di beri huruf alif dan lam ال atau

ini memberi pengertian ‘am (umum) sehingga mencakup setiap

perbuatan, baik perbuatan hati, anggota, fardu, atau nawafil sedikit atau

juga banyak  yang di lakuakn mukallaf.10

Sedangkan lafaz النيات juga lafaz yang memberi pengertian bahwa

niat-niat itu juga beragam sebagaimana beragamnya amal perbuatan itu

sendiri. Sedangkan huruf ب pada kata النيات di pahami sebagai sebab

dalam artian niat merupakan penyebab adanya amal dari sisi

hukumnya.11

Oleh karena itu para ulama menyimpulkan hubungan niat dengan

amal dari segi hukumnya seara tekstual dalam dua kesimpulan yang

berbeda, yakni sebagai syarat sahnya suatu perbuatan, niat menjadi

rukun dari perbuatan  itu sendiri atau menjadi syarat sahnya, dan

sebagai kesempurnaan sebuah perbuatan.

2) Analisis dengan kaidah Usūl Fiqh

Analisis dalam pendekatan tekstual yang dijelaskan yang

menggunakan kaidah usul dalam karya-karya usul fiqh berkaitan

9Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn ‘Abd al-Rahim al-Mubarakfuri (selanjutnya di tulis
al-Mubarakfuri), Tuhfah al-Ahwazi bi Jāmi’ al-Tirmizī, juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiah, t.
Th), h.232

10Ibid.
11Al-‘asqalānī, fat al-bāri', juz I, h. 12
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dengan persoalan antara lain: a) persoalan perintah (amr), larangan

(nahy), dan (pilihan) takhyir, b) persoalan lafaz ‘am dan khas, c) lafaz

bebas (mutlak) dan terkait (muqayyad), d) lafaz yang diucapkan

(mantuq) dan lafaz yang di pahami (mafhum), dan e) kejelasan dan

ketidakjelasan maknanya meliputi (muhkam, musaffar, nas, zāhir, khāfi,

musykil, mujmal,dan mutasyābih). Berkaitan dengan kaedah memahami

amr, dan nahy misalnya sebgai berikut :

َثِين  ثـََنااْحلُْلَواِينُّ َعِليٍّ ْبنُ احلََْسنُ َحدَّ ثـََنانَاِفعٍ ْبنُ الرَّبِيعُ َوُهوَ تـَْوبَةَ أَبُوَحدَّ يـَْعِين ُمَعاِويَةُ َحدَّ
مٍ اْبنَ  مٍ أَبَامسَِعَ أَنَّهُ َزْيدٍ َعنْ َسالَّ َثِين يـَُقولُ َسالَّ َرُسولَ قَاَل مسَِْعتُ اْلَباِهِليُّ أَُماَمةَ أَبُوَحدَّ
ِألَْصَحابِهِ َشِفيًعااْلِقَياَمةِ يـَْومَ يَْأِيت فَِإنَّهُ اْلُقْرآنَ اقْـَرُءوايـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللا

َأوْ َغَماَمَتانِ َكأَنـَُّهَمااْلِقَياَمةِ يـَْومَ تَْأتَِيانِ فَِإنـَُّهَماِعْمَرانَ آلِ َوُسورَةَ اْلبَـَقرَةَ الزَّْهرَاَوْينِ اقْـَرُءوا
ُسورَةَ اقْـَرُءواْصَحاَِِماأَ َعنْ ُحتَاجَّانِ َصَوافَّ َطْريٍ ِمنْ ِفْرقَانِ َكأَنـَُّهَماأَوْ َغَيايـََتانِ َكأَنـَُّهَما

اْلَبطََلةَ َأنَّ بـََلَغِين ُمَعاِويَةُ اْلَبطََلُة قَالَ َتْسَتِطيُعَهاَوَال َحْسرَةٌ َوتـَرَْكَهابـَرََكةٌ َأْخَذَهافَِإنَّ اْلبَـَقرَةِ 
ثـََناوالسََّحرَةُ  ارِِميُّ الرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنُ اهللاَعْبدُ َحدَّ ثـََناَحسَّانَ اْبنَ يـَْعِين َحيَْىي َأْخبَـَرنَاالدَّ َحدَّ
ََذاُمَعاِويَةُ  ْسَنادِ ِ رَ ِمثْـَلهُ اْإلِ ُمَعاِويَةَ قـَْولَ يَْذُكرْ وَملَْ ِكَلْيِهَماِيف وََكأَنـَُّهَماقَالَ أَنَّهُ َغيـْ
12بـََلَغِين 

"Telah menceritakan kepadaku al Hasan bin Ali Al Hulwani telah
menceritakan kepada kami Abu Taubah ia adalah Ar Rabi' bin Nafi',
telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah yakni Ibnu Sallam, dari
Zaid bahwa ia mendengar Abu Sallam berkata, telah menceritakan
kepadaku Abu Umamah Al Bahili ia berkata; Saya mendengar
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bacalah Al
Qur`an, karena ia akan datang memberi syafa'at kepada para
pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain, yakni surat
Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari
kiamat nanti, seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya, atau
seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi
hendak membela pembacanya. Bacalah Al Baqarah, karena dengan
membacanya akan memperoleh barokah, dan dengan tidak
membacanya akan menyebabkan penyesalan, dan pembacanya tidak

12Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.th) , h. 553
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dapat dikuasai (dikalahkan) oleh tukang-tukang sihir." Mu'awiyah
berkata; "Telah sampai (khabar) kepadaku bahwa, Al Bathalah adalah
tukang-tukang sihir." Dan telah menceritakan kepada kami Abdullah
bin Abdurrahman Al- Darimi telah mengabarkan kepada kami Yahya
yakni Ibnu Hassan, Telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah
dengan isnad ini, hanya saja ia mentatakan; "Wa Ka`annahumā fii
Kilaihimā." dan ia tidak menyebutkan ungkapan Mu'awiyah, "Telah
sampai (khabar) padaku."

Dalam hadīs di atas ada shighat amr (bentuk kata perintah), yakni

kata اقرءوا (bacalah). Dalam kaidah ushūl fiqh, bentuk amr dapat saja

menunjukkan perintah wajib, anjuran atau kebolehan. Perintah  membaca

Al-Qur’an dalam ayat tersebut menunjukkan anjuran (al-nadab), karena

ada qarinah (indikator) yang menunjukkan adanya manfaat, tanpa disertai

ancaman bagi orang yang tidak membacanya.

b. Metode Intertekstual

Metode Intertekstual adalah metode pemahaman hadīs dengan

memperhatikan hadīs lain (tanawwu’) atau ayat-ayat al-qur’an yang

terkait. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, untuk memahami hadīs dengan

benar harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an,13 ia mengemukakan

adanya hubungan yang siqnifikan anatara hadīs dengan Al-Qur’an, yaitu:14

1. Hadīs dan al-Qur’an mengeluarkan suatu hukum berdasarkan dalil-dalil

yang sesuai

2. Hadīs menjadi penjelas dan tafsir bagi al-Qur’an

3. Menetapkan sesuatu hukum yang tidak ditetapkan al-Qur’an, baik yang

wajib maupun yang haram.

Oleh karena, tidak mungkin suatu hadīs sahīh, kandungannya

bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur;an yang muhkamāt, yaitu berisi

keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Pertentangan bisa terjadi

13Yusuf al-Qardhawi, Kajian Kritis Pemahaman Hadīs (Telaah Pemahaman tektual dan
Kontektual), (Jakarta: Islamuna Press, 1991), h. 133

14Suryadi, Op. cit., h. 137
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karena hadīs tersebut tidak sahīh atau pemahamannya tidak tepat, atau

yang diperkirakan sebagai pertentangan itu bersifat semu dan bukan

hakiki. Dengan demikian, menjadi kewajiaban bagi setiap muslim untuk

men-tawaqquf 15 kan hadīs yang dilihatnya bertentangan dengan ayat Al-

qur’an yang muhkam selama tidak ada penafsiran yang dapat diterima.16

Misalnya, hadīs penguburan bayi hidup-hidup.

ثـََنا اْبُن َأِيب َعِديٍّ َعْن َداُوَد ْبِن َأِيب ِهْنٍد َعِن الشَّْعِيبِّ َعْن َعْلَقَمَة َعْن َسَلَمَة ْبِن  َحدَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللَّهُ َصلَّى اهللاْنطََلْقُت أَنَا َوَأِخي ِإَىل َرُسوِل يَزِيَد اْجلُْعِفيِّ قَالَ 

ِإنَّ أُمََّنا ُمَلْيَكَة َكاَنْت َتِصُل الرَِّحَم َوتـَْقرِي الضَّْيَف َوتـَْفَعُل َوتـَْفَعُل َهَلَكْت ِيف اْجلَاِهِليَِّة اهللا
ُأْخًتا لََنا ِيف اْجلَاِهِليَِّة فـََهْل َذِلَك فـََهْل َذِلَك نَاِفُعَها َشْيًئا قَاَل َال قَاَل قـُْلَنا فَِإنـََّها َكاَنْت َوأََدتْ 

ْسَالَم فـَيَـْعُفوَ  َهااهللانَاِفُعَها َشْيًئا قَاَل اْلَوائَِدُة َواْلَمْوُءوَدُة ِيف النَّاِر ِإالَّ َأْن ُتْدرَِك اْلَواِئَدُة اْإلِ 17َعنـْ

artinya” telah menceritakan kepada kami Ibn Abi ‘Adiy dari Dāwud Ibn
Abi Hindi dari Sya’bi, dari ‘Alqomah dari Salamah Ibn Yazid al-Ju’fi,
berkata: saya dan saudaraku pergi menemui Rasulullah saw. Lalu kami
berkata: “ wahai rasulullah, sesungguhnya ibu kami, mulaikah, adalah
orang yang menyambung silaturahmi dan memuliakan tamu, dan banyak
berbuat bak namun dia meninggal dalam keadaan Jahiliyah, lalu apakah
itu bermanfaat baginya?” (Rasulullah saw) bersapda : “Tidak”.( salamah
Ibn Yazid Al-Ju’fi r.a) berkata: lalu kami berkata: sesungguhnya ibukami
pada waktu jahiliyah menanam hidup-hidup saudara perempuan kami,
apakaha itu juga membawa pengaruh baginya?(rasulullah saw) bersabda:
“orang yang mengubur dan yang dikubur dineraka, Kecuali orang yang
mengubur tersebut masuk Islam, lalu Allah mengampuninya”.18

Hal di atas menurut al-Qardāwī bertentangan dengan ayat al-Qur’an

yang tentang bebasnya dosa bayi perempuan yang dibunuh.19 Menurut

15Tawaqquf secara etimologi berarti “talawwun:. “talabbuts”,dan “ tamakkuts”. Yang
berarti berdiam diri atau berhenti. Adapun secara istilah, sikap tawaqquf bermakna sikap yang
diambil seorang mujtahid dengan tidak memberikan pendapat dalam sebuah permasalahan yang
disebabkan karena tidak terlihat baginya sisi yang benar dari permasalahan tersebut.

16 Yusuf al-qardhawi, Op. cit., h. 141-142
17 Ahmad ibn hanbal, musnad ahmad, kitab musnad al- makiyyin bab Hadīst salamah ibn

yazid al-ju’fī r.a nomor 15358.
18 Yusuf al-qardhawi, Op. cit., h. 155
19 Q.S: al-Takwir: 89
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syarh‘Aun al-Ma’bud, hadīs ini membicarakan tentang kondisi perempuan

masa Jahiliyah yang mengubur anak perempuannnya hidup-hidup, karena

takut ditimpa kemiskinan dan terbukanya aib mereka. Menurut al-Qadhi

perempuan yang mengubur hidup-hidup bayi perempuannnya masuk

neraka disebabkan perbuatannnya dan kekufurannya, sementara itu bayi

perempuan masuk neraka sebab kekufurannya.20

Dalam kasus di atas Yususf al-QardhQardāwī masih ragu dalam

menyelesaikan hadīs -hadīs yang tampak bertentangan tersebut, dengan

alasan tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang persoalan tersebut di

dalam kitab-kitab syarah hadīs, sehingga menurutnya hadīs tersebut perlu

di-tawaqquf-kan. Baginya hadīs sahīh yang maknanya masih diragukan, ia

cenderung tidak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk menerima atau

menolak secara mutlak, ia khawatir dimungkinkan hadīs tersebut

mengandung makna yang belum diketahui.21 Maka al-Qardhāwī berhati-

hati dalam menentukan suatu hadīs diterima atau ditolak, sekalipun hadīs

tersebut berstatus sahīh.

c. Metode kontekstual

Kontekstual berasal dari kata Inggir yaitu contextual dari context

atau kontaks yang secara rinci mengandung dua arti, yaitu

1. Bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau

menambah kejelasan makna.

2. Situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.22 Sedangkan

dalam bahasa Arab menggunakan istilah ‘alaqah, qārinah dan

siyāq al-kalām.

20 Mausyu’ah al-hadīs Syarif al-Kutub al-Tis’ah, ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi daud,
no. 1094

21 Suryadi, Op. cit., h. 142
22 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,Kamus Besar

Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 458
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Edi safri memberikan pengertian terhadap pemahaman kontekstual

hadīs,menurutnya pemahaman kontekstual atas hadīs atau kontekstualisasi

hadīs ialah memahami hadīs-hadīs Rasulullah dengan memperhatikan dan

mengakaji keterakitan dengan peristiwa atau situasi yang melatar

belakangi munculnya suatu hadīs, dengan kata lain memperhatikan dan

mengkaji konteksnya23. Dengan demikian, asbāb al-wurūd dalam kajian

kontektual merupakan bagian yang paling penting.

Dalam Islam dan kehidupan kaum muslim, Nabi memiliki banyak

fungsi: sebagai Rasul, mufti, panglima, suami, sahabat dan lain-lain.

Dengan demikiann, hadīs-hadīs yang disampaikan tersebut tidak dapat

dilepaskan kaitanya dengan fungsi-fungsi tersebut. Menurut Mahmud

Syaltūt, untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Nabi dengan

mengaitkannya pada fungsinya tatkala melakukan hal-hal itu sangat besar

manfaatnya.24

Realitas sosial budaya juga menjadi pertimbangan yang penting,

sebab hadīs muncul pada umumnya merupakan respon terhadap situasi

yang dihadapi oleh Rasulullah dalam ruang dan waktu tertntu, baik situasi

yang bersifat umum25 maupun situasi khusus26. Memahami situasi-situasi

tersebut atau asbab al-wurud akan mengantarkan penafsiran atau pembaca

berada pada ruang dan waktu dimana hadīs itu di ucapkan, sehingga

memberikan wawasan yang lebih luas mengenai sebab (illah) dan siapa

yang menjadi sasaran hadīs. Dengan demikian akan dapat ditangkap

23 Liliek Chana Aw, Memahami Makna Hadīs Secara Tekstual dan Tontekstual, jurnal
ulumuna Vol. 15 no 2 desember 2011 h, 390, mengutip dari Edi Safri, al-Imam asy- Syafī’i:
Metode  Penyelesaian Hadīs-hadīst mukhtalif, tesis (Fakultas pascasarjana IAIN syahid jakarta,
1990)

24Ibid, h. 399 mengutip dari Mahmud syaltut, Al-Islām ‘aqīdah wa al syarī’ah(kairo;dar al-
qalam, 1996) h.513.

25Yaitu situasi yang berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh sahabat maupun
berdasarkan peristiwa yang terjadi.

26Yaitu situasi yang berdasarkan kondisi masyarakat pada saat diucapkan Hadīs.
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maksud sebanarnya yang dikehendaki hadīs tersebut, serta menjadi solusi

bagi hadīs-hadīs yang secara lahir tampak bertentangan.

Sebagai contoh, hadīs tentang etika buang hajat ketika berada di

lapangan terbuka, Rasulullah melarang buang hajat menghadap atau

membelakangi kiblat, karena dikhawatirkan akan terlihat oleh orang yang

sedang sholat, tetapi ketika berada di dalam ruangan yang relatif tertutup,

Rasulullah Saw. sendiri terlihat membuang hajat, menghadap atau

membelakangi kiblat.27

ثـََنا ثـََنافَاِرسٍ ْبنِ َحيَْىي ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ َمْرَوانَ َعنْ ذَْكَوانَ ْبنِ احلََْسنِ َعنْ ِعيَسىْبنُ َصْفَوانُ َحدَّ
َلةِ ُمْستَـْقِبلَ رَاِحَلَتهُ أَنَاخَ ُعَمرَ اْبنَ رَأَْيتُ قَالَ اْألَْصَفرِ  َهايـَُبولُ َجَلسَ ُمثَّ اْلِقبـْ أَبَايَافـَُقْلتُ إِلَيـْ

َابـََلىقَالَ َهَذاَعنْ ُِيَ َقدْ أَلَْيسَ الرَّْمحَنِ َعْبدِ  بـَيـَْنكَ َكانَ فَِإَذااْلَفَضاءِ ِيف َذِلكَ َعنْ ُِيَ ِإمنَّ
َلةِ َوبـَْنيَ  28بَْأسَ َفَال َيْستـُُركَ َشْيءٌ اْلِقبـْ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Muhammada Ibn Yahya Ibn
Faris telah menceritakan kepada kami Shafwan bin Isa dari Husain Ibn
Dzakwan dari Marwan Ibn al-ashfar ia berkata: saya pernah melihat
Ibnu Umar menderumkan untanya menghadapkan kiblat, lalu ia duduk
dan buang air kecil dalam keadaan menghadapnya, lalu saya bertanya:
“Wahai Abu Abd al-Rahman, bukankah hal ini telah dilarang?” Dia
menjawab: “Benar, akan tetapi hal itu dilarang jika dilakukan di
tempat terbuka, apakah antara dirimu dan kiblat ada sesuiatu yang
menutupimu, maka itu tidak lah mengapa.”

Dengan demikian, Rasulullah sangat mempertimbangkan situasi sosial

budaya yang berkembang dalam masyarakat serta alam lingkungan, sikap

Rasul yang seperti ini mengisyaratkan akan adanya metode kontekstual atas

hadīsnya, agar dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kontek zaman yang

berbeda.

27 Liliek Channa aw, Op. cit., h. 400
28Abi Daud, Sunan Abi Daud (dalam Mausu’ah al-hadīs Syarif  al-Kutub al-Tis’ah), no.10.
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B. Pendekatan dalam Memahami Hadīs

Hadīs bagi umat Islam merupakan sumber ajaran islam kedua setelah

al-Qur’an oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik dan benar,

namun untuk memahami hadīs secara benar relatif tidak “gampang” khusunya

jika ditemukan hadīs-hadīs yang tampak bertentangan.29 Selain itu, ada hadīs

yang memiliki asbāb al-wurūd khusus, dan ada yang tidak. Untuk kategori

pertama, kita dapat menggunakan perangkat asbab wurud tersebut untuk

membantu dalam memahami hadīs Nabi saw.

Untuk hadīs-hadīs yang tidak memiliki asbab al-wurud tertentu, maka

dapat dipahami dengan melakukan analisis pemahaman hadīs (fiqh al-hadīs)

dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, baik historis, sosiologis,

antropologis bahkan pendekatan psikologis. Dengan pendekatan-pendekatan

ini, diharapkan dapat membantu untuk memperoleh pemahaman hadīs yang

relatif lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan

perkembangan zaman.30

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pendekatan menurut Fajrul

Munawir adalah pola fikir (al-ittijah al-Fikri) yang dipergunakan untuk

membahas suatu masalah. 31 Adapun pendekatan-pendektan yang digunakan

dalam memahami hadīs Nabi saw. antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan bahasa (linguistik)

Pendekatan linguistik atau bahasa adalah suatu pendekatan yang

cendrung mengandalkan bahasa dalam memahami hadīs Nabi saw. 32. Salah

satu kekhususan yang dimiliki hadīs Nabi saw adalah bahwa matan hadīs

memiliki bentuk yang beragam. Bentuk tersebut antara lain, yaitu: jawami’

al kalim (ungkapan yang singkat namun padat maknanya), tamsil

29 Agil Husain Al- Munawwar dan Abdul Mustaqim, Asbābul Wurūsd: Studi Kritis Atas
Hadīs Nabi, Pendekatan Sosio, Historis. Kontekstual, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001),
h. 24-25

30 Ibid. , h. 25
31Fajrul munawwir, Pendekatan Kajian Tafsir, ( t.t:Teras, t.th) h. 138
32Ibid., h. 143
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(perumpamaan), ramzi (simbolik), bahasa percakapan (dialog), ungkapan

analogi dan lain sebagainya, perbedaan bentuk matan hadīs ini menunjukkan

bahwa pemahaman terhadap hadīs Nabi Saw. pun harus berbeda-beda.33

Dalam memahami hadīs Nabi saw. dengan pendekatan bahasa, yang

perlu  dilakukan adalah memahami kata-kata sulit yang terdapat dalam hadīs,

jika telah dapat dipahami, maka langkah selanjutnya adalah menguraikan

makna kalimat atau ungkapan dalam hadīs tersebut Setelah itu, ditarik

kesimpulan makna hadīs. Contoh:34لصيام جنة

Dalam hadīs di atas dipahami bahwa Rasulullah Saw. menyamakan

puasa dengan perisai. Untuk memahami hadīs ini, dapat menggunakan

pendekatan bahasa. Kata جنة dalam hadīs diartikan sebagai perisai, sedangkan

perisai, yang kita kenal merupakan suatu alat yang biasa dipakai untuk

melindungi diri. Salah satu hikmah puasa daiataranya merupakan tarbiyah

bagi irādah (kemauan), jihād bagi jiwa, pembiasaan kesabaran serta penahan

diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt).35 Ketika seseorang berpuasa,

maka dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak amalan

puasanya dan hal-hal lain yang tidak disukai Allah Swt. (maksiat)

Oleh karena itu wajar Rasulullah saw. dalam hadīs nya menyamakan

puasa dengan perisai. Kerana puasa merupakan penghalang bagi seseorang

untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkannya, dan merupakan

pelindung dari hal-hal maksiat dan dosa di dunia ataupun dari api neraka

akhirat.

33Arifuddin ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadīs Nab:Refleksi Pemikiran
Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail, Cet. I,(Jakarta:Renaisans, 2005),  h. 3

34Hadīs ini diriwayatkan oleh banyak sanad, diantaranya Abu Hurairah dalam Bukhari dan
Muslim

35Yusuf qrrdhawi, fīqh al-shiām, terj. Ma’ruf Abdul jalil, Wahid ahamad dan jasiman, fīqh
puasa, (Surakarta: Era Intermedia, 2009), h. 23.
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2. Pendekatn Historis, Sosiologis, Antropologis

a. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dalam pemahaman hadīs adalah suatu upaya

memahimi hadīs Nabi saw. dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-

empiris pada saat hadīs tersebut disampaikan Nabi saw. Dengan kata lain

pe1ndekatan historis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara

menghubungkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadīs dengan

determinasi-determinasi sosial, situasi historis kultural yang mengitarinya.36

Pendektan ini menekankan pada pertanyaan mengapa Nabi saw. bersabda

demikian, dan bagaimana kondisi masyarakat, bahkan politik pada saat itu,

serta mengamati proses terjadinya.37

Pendekatan model ini sudah ada sejak masa para ulama terdahulu,

yaitu dengan ilmu asbāb Al-wurūd yang menuturkan sebab-sebab mengapa

Nabi menuturkan sabdanya, dan masa Nabi menuturkan. Dengan demikian,

memahami hadīs Nabi saw. dengan pendekatan historis meliputi waktu,

tempat, latar belakang, pelaku dan objek hadīs tersebut, yang bertujuan

menemukan genaralisasi yang berguna dalam upaya memahami gejala

problem masa kini.

b. Pendekatan sosologis dan Antropologis.

Sosiologi adalah suatu ilmu yang mengambarkan tentang keadaan

masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainya yang

saling berkaitan. Pendekatan sosiologia dilakukan dengan menyoroti dari

sudut posisi manusia yang membawanya kepada sebuah perilaku.38

Adapun pendekatan antropologis memperhatikan terbentuknya pola-

pola perilaku  pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat

manusia. Kontribusi pendekatan ini adalah ingin membuat uraian yang

36Aqil husain Al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, Op, cit, h. 26
37Ibid., h. 27
38Ibid.
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meyakinkan tentang apa sesungguhnya terjadi dengan manusia dengan

berbagai situasi hidup dalam kaitan ruang dan waktu.39

Dalam pemahaman hadīs,  pendekatan sosiologis adalah usaha untuk

memahami hadīs dari aspek tingkah laku masyarakat pada saat munculnya

hadīs .40 Dengan demikian, pendekatan ini digunakan adalah untuk mencari

uraian dan alasan tentang posisi masyarakat sosial yang berhubungan dengan

ketentua-ketentua dalam hadīs.

Penguasaan konsep sosiologi akan memberikan kemampuan untuk

menganalisis efektifitas hadīs dalam masyarakat, sebagai alat untuk merubah

masyarakat agar mencapai keadaan sosial yang lebih baik.41 Sementara itu

pendekatan Antropologis adalah suatu analisa yang dilakukan dengan

memperhatikan pola-pola prilaku dalam sebuah tatanan nilai yang dipegang

dalam kehidupan manusia.42

Dengan pendekatan historis, sosiologi dan antropologi diharapkan

akan memperoleh pemahaman baru yang lebih apresiasif terhadap perubahan

masyarakat (social change) sebagai solusi terhadap permasalah-permasalah

sosial yang merupakan implikasi dari perkembangan dan kemajuan zaman.

Contoh aplikasi pemahaman hadīs Nabi saw, dengan pendekatan

historis, sosiologis dan antropologis dapat dilihat dari hadīs berikut : ( تسافرامراة ال
tidak diperbolehkan seorang  perempuan“ (االومعهاحمرم (berpergian jauh-jauh)

kecuali ada mahramnya bersamanya”.43 Jika dilihat secara tekstual, hadīs di

atas mengandung larangan bagi seorang perempuan untuk melakukan

perjalanan (safir) sendirian, tanpa disertai mahramnya.

39Ibid
40Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’āni al-hadīs: Paradigma Interkoneksi, (Yogyakarta: Idea

Press, 2009), h. 62
41Ibid. Sebagai contoh Hadīs tentang larangan melukis makhluk bernyawa dalam Hadīs

Muslim, Juz. I, h. 323-324
42Kurdi, dkk, Hermeneutika al-Qur’an dan Hadīs, (Yogyakarta: Elsaq, 2010), h. 375
43Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, no. 1513, 1854, 1855, Muslim,  Shahih Muslim, Juz II,

no. 973.
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Hadīs di atas tidak memiliki asbab al-wurud khusus. Jika dilihat dari

kondisi historis dan sosiologis masyarakat pada masa itu, sangat mungkin

larangan itu dilatar belakangi kehawatiran Nabi saw terhadap keselamatan

perempuan jika berpergian tanpa diserta mahramnya atau suaminya.

Mengingat kondisi saat itu, seorang yang melakukan perjalanan, biasa

menggunakan unta, kedelai ataupun sejenisnya. Ada kalanya melewati gurun

pasir yang sangat luas dan jauh dari keramaian,serta anggapan negatif dan

kurang etis jika perempuan melakukan perjalanan sendiri ketika itu.44

Oleh karena itu, saat sekarang, ketika kondisi masyarakat sudah

berubah, jarak yang jauh sudah tidak menjadi masalah, ditambah dengan

sistem keamanan yang menjamin keselamatan wanita dalam berpergian, maka

illah dari larangan tersebut hilang dan wanita boleh saja melakukan

perjalanan sendirian untuk menuanaikan urusannya.45 Dengan demikian,

konsep mahram yang mengalami reinterpretasi, sehingga tidak lagi harus

dipahami sebagai person, tetapi juga sitem keamanan yang dapat menjamin

keselamatan kaum wanita tersebut, pemahamna semacam ini akan lebih

apresiasif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.46

c. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis yang dimaksud adalah pendekatan yang

menekankan pada kondisi kejiwaan objek atau kepada siapa sebuah hadīs

ditujukan. Pendektan ini perlu dilakukan mengingat Nabi saw. terkadang

memberikan jawabab yang berbeda-beda terhadap satu pertanyaan yang

sama. Dalam masalah ini, maka pendekatan yang paling tepat digunakan

dalam memahami hadīs -hadīs tersebut yaitu dengan pendekatan psikologis.

Sebagai contoh, hadīs Nabi saw tentang amalan yang paling utama,

disebuah hadīs Nabi menjawab bahwa amal yang paling utama adalah

44Yusuf qardhawi, op. cit., h. 136.
45 Ibid
46Aqil Husien Al-munawwar dan Abdul mustaqim, op. cit, h. 31
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memberi makan orang lain dan menyebarkan salam, dalam hadīs lain Nabi

bersabda shalat pada waktunya adalah yang paling utama, ada juga hadīs

yang menyatakan bahwa jihād dijalan Allah merupakan amalan yang paling

utama.

Jika dilihat hadīs-hadīs tersebut secara tekstual, maka hadīs-hadīs

tersebut tampak saling bertentangan, ketika satu diklaim benar maka yang

lain menjadi salah. Akan tetapi, jika dianalisa konteks hadīs tersebut, bahwa

Nabi ketika menyatakan sabdanya ia melihat kondisi dan kejiwaan orang

yang bertanya. Karena kondisi mereka berbeda-beda, maka jawaban Nabi

untuk merekapun berbeda-beda  sesuai dengan kondisi masing-masing.

Menurut Syuhudi Ismail, perbedaan materi jawaban sebenarnya

tidaklah bersifat substantif, yang subtantif ada dua kemungknan, yakni a)

relevansi antara keadaan orang yang bertanya dengan materi jawaban yang di

berikan, b) relevansi antara kelompok masyarakat tertentu dengan materi

jawaban yang di berikan. Oleh karena itu hadīs-hadīs yang sejenis di atas,

bersifat temporal dan kondisional.47

C. Pengertian Hermeneutika

Kata hermeneutika48 merupakan derivasi dari kata hermes, yaitu seorang

Dewa Yunani yang bertugas menyampaikan pesan Jupiter di Gunung

Olympus kepada manusia.49 Tugas Hermes adalah menerjemahkan atau

menafsirkan pesan-pesan yang berasal dari  Jupiter ke dalam bahasa yang

dapat dimengerti oleh manusia. Sehingga fungsi Hermes sangat penting

47 M. Syuhudi Ismail, Hadīs Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’āni al-hadīs
Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal (Jakarta: Bulan Bindatng, 1994), h. 13

48Mircea Eliade, The encyclopedia of Religion, dalam Edi Mulyono, Belajar Kermeneutika,
(Jogyakarta: IRCiSoD, 2013), h. 15.

49Ibid., h. 15-16, E. Sumaryono, Hermeneutika: Sebuah Metode Fīlsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 199I), h. 23-24
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karena jika terjadi kesalahan dalam mengartikan pesan Jupiter, maka

akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia.50

Secara Teologis peran Hermes ini bisa dinisbatkan seperti peran Nabi

sebagai utusan Tuhan. Sayyed Hossein Nashr memberikan hipotesis bahwa

Hermes tidak lain adalah Nabi Idris a.s, yang disebutkan dalam al-Qur’an dan

dikenal sebagai manusia pertama yang mengetahui tentang tulisan, teknologi

tenun, kedokteran, astrologi dan lain sebagainya51

Terlepas dari penisbatan Hermes kepada Nabi Idris, permasalahan

terpenting yang harus diselesaikan adalah bagaimana menafsirkan pesan

Tuhan dari langit yang berbicara dalam bahasa langit, dapat dipahami oleh

manusia yang berbahasa bumi. Sehingga kata hermeneutika yang diambil dari

peran Hermes adalah sebuah ilmu atau seni menginterpretasikan (the art of

interpretation) sebuah teks. Sebagai suatu ilmu, hermeneutika harus

menggunakan cara-cara yang ilmiah dalam mencari makna rasional dan dapat

diuji kebenarannya.Sebagai sebuah seni, hermeneutika harus menampilkan

sesuatu yang baik dan indah tentang suatu penafsiran.52

Pengertian hermeneutika secara terminologi didefinisikan oleh para ahli

bermacam-macam, antara lain Zygmunt Bauman sebagaimana dikuti oleh

Komaruddin Hidayat, mengatakan: Hermenutika adalah upaya menjelasakan

dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan

yang tidak jelas, kabur, dan kontradiksi sehingga menimbulkan keraguan dan

kebingungan bagi pendengar dan pembaca”53

50 E. Sumaryono, Hermeneutik (Sebuah Metode Fīlsafat), (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,
1993), h: 23-24

51Ahmala, Hermeneutika: Mengurai Kebuntuan Metode Ilmu-Ilmu Sosial, dalam Edi
Mulyono, dkk, Belajar Hermenutika dari konfīgurasi Fīlosofīs Menuju Praksis Islamic Studies,
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), h: 16

52 Ibid., h: 17
53Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama Sebuah kajian Hermeneutik, (Jakarta:

Para Madina, 1996), h. 126, Ernest Schleirmacher misalnya mendefīnisikan hermeneutika sebagai
seni memahami dan menguasai, pembaca diharapkan lebih memahami pengarang dan karyanya
dari pengarangnya itu sendiri. Martin HHeidegger dan hnas George Gadmer menyatakan bahwa



69

Selanjutnya upaya pemaknaan hermenutika dalam tradisi intelektual Islam,

disebut dengan Ilmu tafsir. Awalnya hermenuitika hanya digunakan sebagai

alat untuk memahami teks-teks Bibel, kemudian pada abad ke-18 Frederich

Ernest Daniel Schleiermacher (1768-1834) mengembangkan pendekatan

hermeneutika dengan melakukan kombinasi historis, yaitu dengan melakukan

rekonstruksi historis terhadap sebuah teks. Pengembangan selanjutnya oleh

Wilhelm Dilthey (1833-1911) dengan melakukan rekonstruksi metodelogis

terhadap hermeneutika dan melahirkan sebuah pendekatan kritis sejarah

dengan pendekatan hermeneutika. Sampai saat ini hermeneutika dianggap

sebagai sebuah pendekatan yang sangat luwes dan open-minded sebab

kebenaran yang diperolehnya tergantung pada orang yang melakukan

interpretasi.54

D. Metode Hermeneutika dalam Pemahaman Hadīs

Pengertian dasar ilmu ini adalah tentang interpretasi atau lebih spesifiknya

adalah prinsip-prinsip tentang interpretasi teks. Sebagai ilmu interpretasi,

hermeneutika merupakan proses yang bersifat triadik (mempunyai tiga aspek

yang saling berhubungan), yaitu:

1. Tanda (sign), pesan (message) dan teks.

2. Perantara atau penafsir

3. Penyampaian kepada audiens.55

Hermeneutika adalah proses yang bertujuan menjelaskan hakikat dari pemahaman. Redrich August
Wolf mengatakan bahwa Hermeneutika merupakan pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang
membantu memahami makna dari tanda-tanda.

54Muhsin Mahfudz, Hermenutika: Pendekatan Alternatif Dalam Pembacaan Teks, (Al-Fīkr
Volume 17 Nomor 2 Tahun 2013), h. 4

55Ahmala, Op. cit., h. 19, tiga proses juga yang dikenal dalam pemahaman sebuah teks
dengan metode Hermeneutika dikenal denga istilah: a tripartite hermeneutical process,:1.
Pemahaman (exegesis), yaitu, penelitian terhadap makna asli teks berdasarkan makna asli
berdasarkan waktu dan tempat asalnya, bahasa aslinya. 2. Interpretasi (interoretion), yaitu:
melacak makna kontemporer dari makna asli berdasarkan waktu dan tempat asalnya, lalu
diterjemahkan ke makna yang sesuai dengan keadaan yang berkembang pada masa sekarang. 3.
Hermeneutika (hermeneutics), yaitu memformulasikan aturan-aturan dan metode-metode dari
proses pemahaman menuju interpretasi, pergeseran makna yang asli (exegesis) menuju makna
kontemporer (interpretation).
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Ada juga yang mengatakan bahwa inti hermeneutika adalah “memahami”

(verstegen/ to understand) itu sendiri. Oleh karenanya hermeneutika tidak

dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan seperangkat pendekatan dan

metodelogi lain seperti filsafat, teologi, antropologi, sosiologi, semantik,

linguistik, filologi, fenomenologi, psikologi, analisis wacana, dan ilmu sosial

lainnya. Sehingga dapat dikatakan hermeneutika seperti “keranjang” yang

memuat berbagai ilmu.56

Hermeneutik lahir dan berkembang secara luas di dunia Kristen-barat,

Meskipun belakangan mengalami perluasan Dalam dunia Islam-Timur.57

Perkembangan ini menjadikan hermeneutika memiliki penekanan makna

yang berbeda akibat perbedaan konsentrasi dari para pengkajinya.

Hadīs merupakan teks yang sudah baku dari sudut pandang literal dan

ekspresi lahirnya, akan tetapi karena penafsiran diletakan dibawah akal

manusia (al-‘aql al-insāni), maka ia menjadi sebuah “konsep” (mafhūm) yang

tidak lagi baku dan beku persis saat makna-maknanya ditransformasikan pada

masa pembukuan dan pembakuan hadīs dilakukan (abad II-III H). Pada titik

inilah pendekatan hermeneutika dalam penafsiran hadīs akan menemukan

relevansinya.58 Adapun teori hermeneutika yang dijadikan acuan dalam

penelitian ini adalah teori hermeneutika double Movements (gerakan ganda)

Fazlur Rahman.

E. Fazlur Rahman dan Hermeneutika Hadīs
a. Biografi

Fazlur Rahman adalah salah seorang tokoh intelektual muslim yang lahir

pada tahun 1919 di daerah Barat laut Pakistan. Usia 10 tahun Rahman telah

mampu menghapal al-qur’an dan telah mempelajari banyak ilmu hadīs dan

56Kholis Hauqola, Hermeneutika Hadīs: Upaya Memecah Kebekuan Teks N. Jurnal
Teologia, Vol2, No 1, Januari-Juni 2013.

57 Lebih jauh dapat pada buku Richad E. Palmer Richad E. Palmer, Hermeneutika Teori
Baru Mengenal Interpretasi, terj. Husnul Hery & Damanhuri Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005), hal: 38-49

58 Kholis Hauqola, Loc. cit.
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ilmu syari’ah. Ayahnya adalah seorang Kyai yang memandang modernitas

sebagai tantangan yang harus disikapi bukan dihindari. Bapaknya sangat

apresiatif terhadap kehidupan modern, sehingga keluarga Rahman sangat

mendukung perkembangan pemikiran baik ilmu-ilmu dasar tradisional tetapi

juga ilmu-ilmu modern bagi kelanjutan karir politiknya.59

Riwayat pendidikan Fazlur Rahman,60 hingga  mendapatkan gelar Doktor

Filsafat Islam (Ph.D) di Universits Oxford,61 membawanya mengembangkan

karirnya sebagai dosen Studi Persia dan Filsafat islam di Unuversitas Durham

dari tahun 1950 sampai 1958, hinggga pada tahun yang sama ia hijrah ke

kananda diangkat sebagai Lektor kepala (associate professor) di institute

Studi Islam Universitas Mc. Gill Kanada.62 Pada tahun 1961 ia di undang

pulang ke Pakistan oleh presiden Ayub Khan diangkat  direktur Riset Islam

Pakistan tahun 1961-1969, ia juga ditunjuk sebagai anggota dewan penasehat

59Faktor yang telah membentuk karakter dan kedalaman keberagamaan Fazlur Rahman
adalah dari ayahnya yang selalu tekun mengajarkan agama kepada Fazlur Rahman di rumah
dengan disiplin yang tingggi, sehingga ia mampu mengahadapi berbagai peradaban dan tantangan
di dunia modern. Yang tidak kala pentingnya adalah peranan dari ibunya yang mengajarkan
tentang kejujuran, kasih sayang serta kecintaan sepenuh hati seorang ibu. Ia dididik ilmu agama
oleh orang tuanya dengan menganut mazhab fīqh Hanafī, di samping itu ketika ia hidup di
Fakistan di sana telah berkembang pemikiran yang agak liberal seperti Syah waliyullah, Syah
Abdul Aziz, Sayyid Ahmad Syahid, Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Amir Ali, dan Sir Muhammad
iqbal, hal ini juga tentunya ada pengaruhnya terhadap pola fīkir Fazlur Rahman. M. Hasbi
Aminuddin, Konsep Negara Islam Menurut fazlurrahman, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 10

60 Pada tahun 19333 Fazlur Rahman melanjutkan pendidikannnya ke Lahore dan measuki
sekolah modern, menyelesaikan BA-nya pada tahun 1940 dalam bidang sastra arab di Universitas
Punjab. Selanjutnya pada Universitas yang sama menyelesaikan Magister, pada tahun 1946 ia
pergi ke Inggris untuk pengembaraan intelektualnya ke luar negeri Universitas Oxford di bawah
bimbingan Prof.S.Van Den Bergh dan H.A.R. Taufīk Adnan Amal, Islam dan Tantangan
Modernitas: studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman, (Bandung; Mizan, 1992), h. 81

61 Ketika di Oxford inilah Fazlur Rahman memiliki kesempatan mempelajari beberapa
bahasa Barat, hingga ia menguasai beberapa bahasa latin, antara lain; yunani, Inggris, Jerman,
Rusia, Turki, Arab dan Urdu. Dengan pengusaan bahasa yang banyak Fazlur Rahman dapat
memperdalam ilmu pengetahuan terutama dalam studi-studi Islam, terutama yang ditulis oleh para
orentalis dalam bahasa mereka. Namun demikian walau ia banyak menimba ilmu dari Barat, tetapi
tidak selalu ia sependapat dengan pemikiran barat, ia kritis dan tetap menilai pandangan para
oreantalis, bahkan Fazlur rahman tidak segan mengkritisi formolasi yang dibentuk para oreantalis
bila tidak memiliki argumen yang kuat atau kesalah pahaman mereka terhadap  masalah yang
sedang dianalisis. Bahkan ia mengkritisi praktik dan sistem politik, sosial Barat yang telah jauh
dari kebaikan secara moral objektif.Taufīk Adnan Amal,ibid. M.Hasbi Aminuddin, Op. Cit., h.11

62Ibid.
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Ideologi Negara Pakistan tahun 196, hingga ia mengundurkan diri pada tahun

1969, pada tahun yang sama ia diangkat menjadi guru besar tamu di

Universitas California, Los angles dan kemudian ditarik di universitas

Chicago sebagai professor pemikiran Islam hingga Fazlur Rahman Wafat

pada Juli tahun 1988.63

Fazlur Rahman memulai sepak terjangnya dalam pemikiran Islam adalah

ketika banyak muncul kegelisahan akademik dikalangan intelektual muda

akibat tertutup rapatnya pintu ijtihād yang membawa implikasi pada stagnasi

intelektual (pemikiran) yang luar biasa dikalangan umat Islam. Penutupan

pintu ijtihād ini, secara logis mengarahkan kepada kebutuhan terhadap

taqlid.64

Kegelisahan Rahman berlanjut ketika adanya fenomena pembaharuan

Islam di era modern mencuat. Dimana dalam melakukan pembaharuan

umumnya hanya menggunakan metode dalam menangani isu-isu legal masih

bertumpu pada pendekatan yang ad hoc dan terpilah-pilah (fragmented)

dengan mengeksploitasi prinsip takhayyur serta talfiq. Penerapan metode ini

tentu saja mneghasilkan pranata-pranata hukum yang serampangan, arbitrer

dan self contradictory. Bagi Rahman untuk keluar dari mainstream yang

63Undangan Presiden diterima oleh Fazlur Rahman, dengan harapan dapat mengajukan
gagasan-gagasan baru pembaharuan dalam dunia Islam, yang dituangkannnya dalam tiga jurnal
yaitu Dirasah Islamiyah (Arab), Islamic studies (Inggris), Fīkr O-Nazr (Urdu). Fazlur Rahman
mengemukakan makna baru terhadap ayat-ayat al-Qur’an dengan metode tafsir baru, gagasan
tersebut pada dasarnya representatif kelompok neo-modernis berkaitan dengn sunah dan Hadīs,
riba dan bunga bank, zakat, fatwa-fatwa tentang kehalalan binatang yang disembelih dengan alat
mekanik dan lainnnya. Gagasan Fazlur Rahman banyak menuai kontroversi, puncaknya tahun
1967 pendapat dalam karyanya “Islam” yang dipublikasikan dalam bahasa Urdu, Fazlur Rahman
berpendapat dalam buku tersebut, bahwa secara keseluruhannya al-Qur’an adalah kalam Allah
SWT, dan dalam pengertian biasa juga seluruhnya merupakan perkataan Nabi Muhammad saw.
Pemikiran tersebut ditentang oleh ulama’ tradisionalis dan fundamentalis. Fazlur Rahman, Islam
dan Modernitas: Tentang Transpormasi Intelektual. Terj. Ahsin muhammad,  (Bandung: Pustaka,
1984), h. 31. Ebrahim Moosa, Introduction dalam Fazlur Rahman, Revival and Reform in Islam: A
Study of Islamic Fundamentalism, (Oxford: Oneworld Publication, 2000), 35

64Taqlid secara umum adalah penerimaan terhadap dokrin mazhab-mazhab dan otoritas-
otoritas yang telah mapan. Hermeneutika al-Qur’an dan Hadīs, (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), h.
325`
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berkembang saat itu adalah dengan cara membongkar dan mengkaji ulang

terhadap ajaran Islam, serta membangun seperangkat metodelogi yang

sistematis dan komperhensif, khususnya yang berhubungan dengan

penggalian terhadap sumber-sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan sunah.

Realita di atas menjadikan Rahman mencoba mengkritisi tradisi dan

merespon tantangan pemikiran Barat dengan tetap merujuk pada tradisi tanpa

harus tradisionallis.65 Ia mengkritisi kalangan tradisionalis yang berupaya

menghidupkan kembali warisan kehidupan keagamaannya, dari kalangan

fundamentalis yang menampilkan Islam terikat secara literal dan antagonis

dengan Barat, kalangan modernis dengan Islam yang bersandar pada akar

spritualnya, namun tampak seolah-olah kebarat-baratan.66 Rahman ingin

menggabungkan kelompok pertama dan yang ketiga tanpa harus tradisonalis

dan menjadi kebarat-baratan.

Gabungan kedua kelompok inilah yang dikenal dengan kelompok

neomodernisme,dan Fazlur Rahman menawarkan neomedernisme yang

bertolak dari ide pembaharuan pemikiran dan mencoba membongkar doktrin-

doktrin Islam,67secara kritis terhadap Barat, warisan-warisan kesejarahannya

sendiri secara obyektif.

Di antara karya monumental Fazlur Rahman adalah:

a. Prophecy in Islam: Philosopy and Orthodoxy, karya ini merupakan

religio-filosofis Islam.

b. Islamic Methodology in History, dalam buku ini dibahas tentang

evolusi sunah dan praktik ijtihād. Pembahasan buku tersebut

65Ibrahim Ozdenir, Tradisi Islam dalam Pandangan Fazlur Rahman, dalam Jurnal Islamika,
No. 2, 1993, h. 22

66Taufiq Adnan Amal, Islam., Op. cit., h. 65
67Rahman menganggap pengembangan pemikiran Islam yang tidak berakar  dalam sejarah

(pemikiran klasik)adalah tidak ountentik. Lebih lanjut dalam Nurcholis Majid, “Fazlur Rahman
dan Rekontruksi Etika al-Qur’an”, dalam Jurnal Islamika, No. 2, 1993, h. 24.
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memperlihatkan evolusi historis dari empat prinsip pokok metodologi

pemikiran islam yaitu, al-Qur’an, sunah, ijtihād dan ijmā’.

c. Islamic and Modernity: Transpormation of an Intellectual

Tradition.Dalam buku ini digambarkan tentang perkembangan Islam

secara umum dan keberadaannya lebih kurang 14 abad.
Ada 5 buku yang telah dihasilkan oleh Fazlur Rahman sepanjang

karier intelrktualnya dan tidak kurang dari 50 buah artikael yang dimuat

dalam jurnal internasional sebagaimana dikemukakan oleh Mas’udi.68

Pembahasan tentang hermeneutika hadīs oleh Rahmἷan antara lain:

pandangan tentang, teori double Movements (Gerakan Ganda), konsep

sunah, kritik terhadap ulama ortodok dan orientalis dengan konsep sunah

dan hadīs, pandangan tentang formulasi sunah dalam bentuk hadīs, dan

pendekatan yang digunakan dalam mengkaji sunah dan hadīs.69 Adapun

hermeneutika hadīs Fazlur Rahman akan dipaparkan selanjutnya.

b. Teori double Movements (Gerakan Ganda)

Tawaran teori double Movements (teori ganda) dari Fazlur Rahman

sebagai kritisi terhadap metode penafsiran klasik cenderung menggunakan

pendekatan atomistik yaitu memahami atau menafsirkan al-Qur’an ayat semi

ayat secara terpisah-pisah. Sebagaimana pernyatannya:

The classical and medieval commentators of the Qur’an have
treated the Qur’an verse by verse; although sometimes they give cross-
references to other verses of the Qur’an whilecommenting upon a verse, this
has not been done systematically. The Qur’an commentaries therefore do not
yield an effective ‘weltanschauung’ that is cohesive and meaningful for life
as a wholes.

70
Artinya, para penafsir klasik dan pertengahan menafsirkan

al-Qur’an ayat demi ayat, Walaupun terkadang mufasir menghubungkan
pembahasan dengan ayat lain, namun dilakukan bukan secara sistematis.

68A. Ghufron Mas’udi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan
Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977), h. 20

69Wahyuni Eka Putri, Op. cit., h. 326
70Fazlur Rahman, Interpreting The Qur’an, dalam Afkar InQuiry: Magazine of Events and

Ideas, May 1986, h. 45. Syamruddin, Hermeneutika Fazlur Rahman , Upaya Membangun
Harmoni Teologi, Etika dan Hukum, dalam Jurnal Miqot, Vol. XXX, No.2, Desember 2011, h. 3
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Akibatnya tafsiran al-Qur’an tidak menghasilkan ‘weltanschauung’ yang
efektif, kohesif, dan bermakna bagi kehidupan dalam segala aspek.

Dengan penafsiran yang demikian dapat mengakibatkan persoalan

yang dihadapi tidak terselesaikan, malah akan menimbulkan permasalahan

baru, walau para penafsir terkadang merujuk kepada ayat yang lain, namun

tidak dilakukan secara sistematis, maka selama berabad-abad tidak

dihasilkan suatu teori penafsiran yang memuaskan. Oleh karena itu menurut

Fazlur Rahman diperlukan metode baru yang dapat menemukan prinsip-

prinsip kontemporer dari al-Qur’an dan hadīs sebagai nash,71 yang memiliki

jangkauan lebih dari sekedar menggunakan analogy atau qiyas tradisional.

Menurutnya metode ini sering mengeneralisir prinsip khusus (spesifik)

dengan mengorbankan prinsip-prinsip umum, dengan demikian gagal

menemukan prinsip-prinsip umum al-Qur’an.72

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Islam,73 yang menyetujui

pengelompokan nash menjadi dua kelompok yaitu, nash normatif universal

dan nash praktis temporal.74. nash normatif universal memiliki ciri-ciri

ajaran yang universal, prinsip, fundamental, tidak terikat dengan konteks,

baik waktu, tempat ataupun situasi. Oleh karena itu ia masih bersifat umum

dan masih memerlukan rincian untuk dapat diaplikasikan. Sedangkan nash

71Nash yang dimaksud adalah wahyu atau teks yang ada dalam al-Qur’an dan al-Sunah
Nabi Muhammad, yang masa pewahyuannya selama 23 tahun.

72 Rifki Ahda Sumantri, Hermeneutika al-Qur’an Fazlur Rahman: Metode Tafsir Double
Movment dalam Jurnal Komunika, Vol. 7, No. 1, 2013, h. 6

73Di antara pemikir yang sejalan dengan Fazlur Rahman yaitu: Ismail Faruki, Tahir al-
Haddad, Asghar Ali engineer, Jhon L. Esposito. Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran
Hukum Keluarga (Perdata) Islam di Indonesia, (Yogyakarta: AcadeMIA & TAZZAFA, 2010), h.
102

74Nash normatif Universal/nash prinsip adalah nash yang memuat prinsip-prinsip atau
aturan umum, yang pada aplikasinya perlu diformatkan dalam bentuk nash praktis temporal.
Sedangkan nash praktis temporal /nash kontektual adalah nash yang turun atau ada untuk
merespon langsung terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat muslim, ketika masa
pewahyuan.
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praktis temporal memiliki ciri-ciri detail, rinci, bersifat terapan, dapat

dipraktekkan dalam kehidupan nyata, tidak terikat dengan konteks.75

Langkah dalam memahami nash normatif universal, dengan

menetapkan hukum kasus khusus yang dihadapi masa kini sejalan dengan

prinsip umum yang telah ditetapkan nash. Sedangkan nash praktis temporal

dengan dua langkah yaitu, dimulai dari kasus konkrit yang ada dalam al-

Qur’an untuk menemukan prinsip umum, dari prinsip umum kemudian

digunakan untuk menetapkan status hukum kasus khusus yang dihadapi

konteks kini.76 Oleh karena itu cara memahami nash praktis temporal adalah

dengan menetapkan nilai normatif dari nash praktis temporal atau mencari

nilai sustansial (nilai ahir) dari nash praktis temporal tersebut.

Fazlur Rahman mengatakan bahwa untuk memahami makna dan

pengertian seluruh al-Qur’an haruslah dengan mempelajari situasi dan

masalah-masalah yang dihadapi yeng menjadi latar belakang turunnya ayat.

Oleh karena itu memahami masyarakat, agama, kebudayaan dan institusi-

institusi ketika ayat al-Qur’an diturunkan menjadi keharusan. Dalam

ungkapannya sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin: seseorang harus

memahami keniscayaan makna yang muncul dari suatu pernyataan, yaitu

dengan mempelajari dan memahami situasi sosio historis dari suatu

permasalahan yang dijawab. Untuk pemahaman itu tentu dibutuhkan

pemahaman masyarakat (sosial), kebudayaan, agama dan institusi yang ada.

Pokonya semua unsur yang ada dan hidup di masa al-Qur’an diwahyukan di

dunia Arab, khususnya sekitar Mekah sebagai tempat pewahyuan.77

Mempelajari pesan-pesan al-Qur’an secara keseluruhan sebagai

pesan yang menyatu lengkap dengan latar belakangnya merupakan bagian

yang sangat penting.Terutama kehidupan dan kegiatan Nabi Muhammad

75Ibid., h. 110
76Ibid., h. 116-117
77Ibid., h. 118., Fazlur Rahman, Islan and Modernity, Op. cit., h.6.
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beserta perjuangannya di bawah payung petunjuk al-Qur’an. Selain itu

pemahaman kondisi Arab, baik pra Islam, maupun setelah Islam datang,

termasuk kebudayaan, kehidupan sosial, institusi, kehidupan ekonomi,

hubungan politik dan peran penting suku Quraish, akan sangat membantu

seseorang memahami pesan Qur’an secara keseluruhan.78Dengan demikian

pemahaman latar belakang kehidupan orang Arab secara umum sangat

dibutuhkan dalam memahami pesan teks yang ada dalam nash (al-Qur’an

dan Hadīs).

Untuk merealisasikan pemahaman terhadap nash praktis temporal

sebagaimana langkah di atas, Fazlur Rahman memandang perlu diupayakan

reinterpretasi terhadap teks keagamaan al-Qur’an dan hadīs (nash) dengan

menawarkan metode penafsiran (pemahaman) yaitu metode hermeneutika.

Fazlur Rahman membedakan hermeneutika keagamaan dengan teorinya

double Movements (Gerakan Ganda) ke dalam 2 gerakan, yaitu:

Gerakan pertama: dibagi kedalam dua langkah; pertama, seseorang

harus memahami hadīs sebagai jawaban atas situasi/ problem historis.

Sebelum mengkaji teks-teks spesifik dalam perspektif situasi makro dalam

batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga, bahkan

kehidupan secara menyeluruh, pembacaan pada situasi spesifik di Arab pada

saat kehadiran Islam (khususnya di sekitar Mekah) harus dilakukan. Kedua:

menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya

sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial

umum yang dapat disaring dari teks-teks spesifik dalam persfektif latar

belakang sosio-historis dan rasional-logis.79

Sedangkan gerakan kedua, harus dilakukan dari pandangan umum ini

ke-pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang.

78Khoiruddin, Loc. Cit.
79FazlurRahman, Islam dan Modernitas: Tentang Transpoemasi Intelektual, Terj. Ahsin

Muhammad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), h: 7
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Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditubuhkan (embodied)

dalam konteks sosio-historis yang konkrit di masa sekarang. Oleh kerena itu

memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan analisis berbagai

unsur-unsur komponennya sehingga bisa menilai situasi sekarang dan

mengubah kondisi sekarang sesuai dengan yang diperlukan, serta menentukan

prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai hadīs

secara baru.80

Dengan demikian dapat dipahami bahwa langkah yang ditawarkan

oleh Fazlur Rahman di atas dimulai dengan langkah pertama bergerak dari

kasus khusus (konkrit/temporal/spesifik),81 yang ditetapkan oleh al-Qur’an

untuk menemukan prinsip umum. Sedangkan langkah kedua adalah bergerak

dari prinsip umum kembali lagi ke kasus khusus, oleh karena itu teori Rahman

ini lebih dikenal dengan Gerakan Ganda. Fazlur Rahman menekankan

petingnya memperhitungkan kondisi sosial yang relevan atau konteks dalam

menemukan prinsip-prinsip umum dari jawaban spesifik al-Qur’an dan hadīs,

ataupun ketika menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjawab atau

menyelesaikan kasus-kasus khusus.

Fazlur Rahman mengatakan akan pentingnya teori hermeneutik, ada

kebutuhan mendesak terhadap teori hermeneutika yang akan membantu kita

memahami al-Qur’an sebagai keseluruhan, sehingga bagian teologis al-

Qur’an, etika al-Qur’an, hukum al-Qur’an menjadi satu kesatuan yang utuh.82

Oleh karena itu yang menjadi karaktristik teori hermeneutika Fazlur Rahman

adalah pertama: penekanan pada kebutuhan untuk memahami al-Qur’an dalam

kesatuan secara keseluruhan, kedua: membedakan antara hukum umum dan

hukum khusus (hukum temporal), ketiga: pentingnya pemahaman latar

80 Ibid., h. 8
81Syamruddin, Hermeneutika Fazlur Rahman: Upaya membangun Harmoni Teologi, Etika

dan Hukum, dalam Jurnal Miqot, Vol XXXV, No. 2, 2011, h. 6
82Fazlur rahman, Interpreting the Qur’an dalam Afkar Inquiry: Magazine of Evant and Idea,

May 1986, h. 46 sebagaimana dikutip Syamruddin, ibid.
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belakang dan konteks historis untuk memahami al-Qur’an dan hadīs. Dengan

demikian akan ditemukan nilai normatif atau substansial/ratio legis dari suatu

nash.

Teori double Movements yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman di

atas respon atas kekecewaannya terhadap kaum modernis yang tidak mampu

menawarkan metodologi penafsiran yang tepat dalam mengatasi problem

ummat Islam masa kontemporer. Secara umum format yang digunakan adalah

menafsirkan al-Qur’an dan hadīs secara individual berdasarkan subjektivitas

bahkan kadang kecenderungan pribadi dikemukakan dengan berbagai alasan

keyakinan dan praktek Barat Modern.

Fazlur Rahman juga mengkritik metode klasik dalam penggunaan qiyās,

istihsān, maslahah mursalah, dharurat, nasikh mansūkh, amm dan khāsh,

secara standar penggunaan yang subyektif, suatu saat menggunakan standar

yang sempit dan dangkal, pada saat lain menggunakan standar yang dalam.

Konsep nāsikh mansūkh dalam pandangan Fazlur Rahman sebagai dasar

keyakinan bahwa konteks yang berbeda akan menghasilkan hukum yang

berbeda, bukan ayat membatalkan ayat lain ataupun ada hadis membatalkan

hadis lainnnya. Konsep amm dan khāsh menurut Rahman aturan umum (amm)

menjadi lebih mendasar oleh karena itu putusan-putusan spesifik (khash)

dimasukkan dibawah ketentuan umum. Maka teori yang dipegang oleh Fazlur

Rahman adalah al-‘ibratu bi umūm al-lafaz lābi khusūsh al-sabab, bukan al-

ibratu bi khusūsh al-sabab lā bi umūm al-lafz.83

Teori Gerakan Ganda (double Movements) yang ditawarkan oleh Fazlur

Rahman memiliki persamaan dengan teori qiyas dalam hal memperlakukan

teks agama, yaitu mengarahkan suatu pemikiran tentang substansi teks.

Namun kedua teori tersebut memiliki logika berfikir masing-masing. Al-

Syatibi sebagaimana dikutip oleh Danusiri mengatakan: bahwa golongan pola

83 Fazlur Rahman, Islam..., Op. cit., h.20
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pikir gabungan antara tektualis dan kontektualis (rasionalitas, an.sich)

merupakan golongan yang matang intelektualnya (rāsikhun) atau professional

dalam mengetahui maksud syara’.84

Teori yang diajukan oleh Fazlur Rahman di atas, menunjukkan adanya

kesenambungan antara peran akal dan teks, dengan teori Gerak Ganda (double

Movements) yang digunakan untuk membaca dan memahami al-Qur’an dan

hadis secara khusus hukum Islam. 85Dalam teori tersebut, Fazlur Rahman

membedakan antara idea moral dan ketentuan legal spesifik dan untuk

menemukan keduanya adalah memahami pesan al-Qur’an dan hadīs sebagai

satu kesatuan dengan mempelajarinya dari sebuah latara belakang , agar al-

Qur’an dan hadīs dapat dipahami dalam konteks yang tepat.86

Dengan demikian Fazlur Rahman menekankan akan pentingnya idea

moral al-Qur’a ataupun hadīs Idea moral yang dituju al-Qur’an ataupun hadīs

lebih pantas untuk diterapkan daripada ketentuan legal spesifik.87 Oleh karena

itu  dipahami bahawa Fazlur Rahman berusaha untuk mengkontektualisasikan

ajaran al-Qur’an dan hadīs termasuk ajaran hukum dengan tidak melepaskan

diri dari teks, karena idea moral adalah prinsip umum yang dibangun oleh al-

Qur’an dan hadīs.

Memahami al-Qur’an sebagai satu kesatuan dengan menggunakan

teori hermeneutika menurut Fazlur Rahman ini sebelumnya disebut dengan

teori atau pendekatan historis atau pendekatan sosiologis.88 Pedekatan ini juga

sering disebut pendekatan holistik yaitu induktif dan integratif (al-istiqra’i).

Fazlur Rahman mengatakan: ada kepentingan yang mendesak terhadap teori

hermeneutik yang akan membantu kita dalam memahami makna al-Qur’an

84Danusiri, Epistimologi Syara’, dalam Noor Ahmad, dkk. (ed), Epistimologi Syara’:
Mencari Format Baru Fiqh Inonesia, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h. 61

85Fazlur Rahman, Islam..., Op. cit., h. 5
86Taufik Adnan kamal, Op. cit., h .55-56
87Ibid., h.21
88Fazlur Rahman, Islamic Modernism ..., Op. cit., h. 330
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secara keseluruhan sehingga aspek teologis al-Qur’an, aspek etika dan aspek

hukum menjadis satu kesatuan yang utuh.89Ia ingin menghubungkan tiga

aspek yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, yang merupakan dialog Nabi

Muhammad dan Jibril.

Ketiga aspek yang dimaksud Fazlur Rahman di atas adalah pertama:

iman yaitu telogi dalam arti pandangan dunia, kedua: Islam yaitu undang-

undang/hukum/aturan-aturan, ketiga: ihsan yaitu etika. Berdasarkan teori ini

etika berasal dari hukum atau undang-undang sebagai hasil generalisasi dari

khusus ke umum, etika juga disebut sebagai tujuan, objektif, nilai dari undang-

undang atau hukum. Ia berupaya membangun hubungan yang harmoni dari

ketiga aspek tersebut

Bagi Fazlur Rahman etika adalah nilai tertinggi dari prinsip umum,

dasar al-Qur’an sebelum sampai pada level tertinggi yang dimulai dari prinsip

yang lebih rendah dengan cara mengeneralisasi berdasarkan sejumlah hukum

atau undang-undang dalam al-Qur’an. Contoh: Prinsip tertinggi dalam

hubungan manusia adalah kesetaraan dan keadilan dari hasil generalisasi

beberapa prinsip yang lebih rendah yang mengatur hubungan antara manusia.

Prinsip tersebut ditemukan dengan mengeneralisasi terhadap undang-undang

atau hukum yang mengatur hubungan antara manusia. Ahirnya prinsip yang

terendah ditemukan berupa prinsip hubungan antara suami isteri dengan cara

melakukan generalisasi dari hukum atau undang-undang atau aturan khusus

yang mengatur hubungan suami isteri. Prinsip hubungan antara suami isteri

juga adalah hasil generalisasi dari sejumlah undang-undang atau hukum antara

suami isteri, yaitu hukum atau aturan yang diberikan al-Qur’an dan hadīs

tentang tanggung jawab antara suami isteri, status poligami, status mahar dan

89Fazlur Rahman, Interpreting the Qur’an, Op. cit., h. 45
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yang terkait dengan kehidupan rumah tangga.90Dengan demikian prinsip yang

paling tinggi dalam teori Fazlur Rahman inilah yang disebut etika.

Etika sebagai prinsip yang paling tinggi yang dinyatakan oleh Rahman

di ataslah yang membedakan teorinya dari teori qiyās,sebagaimana dalam

ungkapannya:

“Dalam rangka memperbaiki sempitnya qiyās para ulama
merumuskan prinsip-prinsip lain di luar qiyās berupa mashlahah dan
istihsan yang umumnya berarti keadilan hukum dan kepentingan
orang banyak (publik). Mereka misalnya mendefinisikan istihsan,
sebagai prinsip yang lebih dari qiyās yang akan digunakan dalam
kasus ketika qiyās tidak dapat menyelesaikan.Mashlahah didefinisikan
sebagai kepentingan umum. Demikian juga konsep darurat disusun
untuk menciptakan fasilitas bagi kesewenangan pemerintah untuk
melaksanakan tugas-tugas yang dipandang perlu demi kepentingan
masyarakat (publik). Jika fukaha telah menetapkan prinsip sistematis
dengan menggali illat hukum dari al-Qur’an dan prinsip-prinsip
tersebut telah disusun secara hirarki dari yang lebih umum kepada
yang lebih spesifik, dari yang lebih mendasar ke kurang mendasar.
Maka mereka mestinya bisa menempatkan prinsip-prinsip yang lebih
rendah di bawah prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Sayang apa yang
dilakukan bukannya melakukan kegiatan yang sistematis, mereka
malah menetapkan prinsip keadilan (istihsan), prinsip kepentingan
umum (mashlahah mursalah) ,prinsip kebutuhan (dharurat) yang
menurut sifatnya, prinsip-prinsip tersebut tidak mesti sejalan dengan
prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam al-Qur’an ataupun sunah nabi,
karena itu hasilnya malah dikhawatirkan akan menimbulkan
kekacauan.”91

Namun bila dicermati lebih lanjut teori double Movements Fazlur

Rahman di atas dengan konsep idea moral nya dengan struktur logika yang

digunakan dalam pembacaan ulang terhadap teks baik al-Qur’an maupn

hadīs, memiliki persamaan dengan struktur logika yang digunakan dalam

teori qiyās yaitu melibatkan ratio legis (illat hukum atau ma’na dalam istilah

al-Syāfi’ῑ). Hal demikian ini menunjukkan sedikit banyakknya pemikiran

90Syamruddin, Op. cit., h. 9
91Fazlur Rahman, Interprenting the Qur’an, Op. cit., h. 48
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Fazlur Rahman ada dipengaruhi oleh model-model logika fikih dalam

menentukan hukum.

Namun demikian, hermeneutika yang dikemukakan oleh Fazlur

Rahman memiliki cakupan yang lebih luas, karena ia tidak bebicara persoalan

hukum saja, namun lebih pada pembacaan al-Qur’an secara keseluruhan.

Selain itu perbedaan yang paling dominan adalah Rahman melibatkan

konteks sosio historis dulu dan sekarang.

Menurut Fazlur Rahman idea moral menjadi alasan pembuatan hukum

untuk kenteks sekarang, oleh karena itu ia menyaratkan dalam penemuan idea

moral tersebut dengan melibatkan alasan hukum (ratio legis) atau nilai

substansial dan kontek sosio historis yang memberikan pemahaman mengapa

sebuah aturan itu diturunkan, sedangkan ratio legis kadang kala eksplisit

dalam teks itu sendiri dan kadang semi eksplisit tidak dinyatakan dalam teks

tetapi ada petunjuk. Logika induktif yang dipakai oleh Rahman bahwa aturan

khusus yang merupakan jawaban kasus khusus, setelah itu digeneralisir

berdasarkan kondisi historis, karena aturan khusus tersebut dibatasi oleh ratio

legis.92

Logika induktif Fazlur Rahman di atas memiliki perbedaan dengan teori

qiyās dalam hal, petama: Rahman mengemukakan kasus secara umum, walau

ada contoh kasus secara khusus, oleh sebab itu tidak ada ditemukan muqayyis

dan muqayyas ‘alaih. Kedua: idea moral merupakan kombinasi rasio legis

dan konteks sosio historis, dan bukan hanya untuk menjawab kasus-kasus

yang benar-benar tidak ada dalam al-Qur’an, tatapi juga untuk kasus-kasus

atau persoalan yang ada sekang meskipun aturan itu sudah ada dalam al-

Qur’an.93 Ketiga: kesimpulan ahir dari persoalan yang dijawab tidak mesti

92Taufik adnan Kamal, Op. cit., h. 50-51
93Fazlur Rahman, “Kontroversi tentang hubungan Perempuan dan Laki-laki” dalam

Khoirudin Nasution, Fazlur Rahman  tentang Wanita, (Yogyakarta: Tazzfa dan academia, 2002),
h. 169
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sama dengan jawaban terhadap kasus yang ada di dalam al-Qur’an (legal

spesifik) bahkan bertentangan.94 Dengan demikian dapat dipahami

perbedaannya dengan teori qiyās bahwa teori qiyās mengungkap kasus

perkasus secara sistematis dan illat sebagai sesuatu yang dilandaskan pada

ke-maslahat-an sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghāzalῑ.95 Sementara

Rahman tidak demikian, karena menurutnya, idea moral itu adalah besic elan

dari al-Qur’an yaitu semangat moral, ide-ide keadilan sosial dan ekonomi.96

Ia menyatakan membicarakan ke-mashlahat-an umum tanpa menyususn

metodologi yang tepat mengenai penilaian dan aplikasinya, merupakan

kesewenangan di dalam ijmā maupun qiyās, tidak dapat dijadikan pedoman

yang memadai.97Namun demukian tidak dapat dipungkiri bahwa antara teori

qiyās dan teori double Movements sama-sama menggunakan rasio legis, oleh

karena itu, dari aspek kesejarahan maka logika qiyās sedikit banyaknya

mempengaruhi logika double Movements Fazlur Rahman.

Hermeneutika merupakan salah satu metodelogi dalam menafsirkan

simbol, baik berupa teks maupun matan hadīs. Seperti yang telah disebutkan

di atas inti dari hermeneutika adalah “memahami” (verstegen/ to understand)

dan dalam prakteknya tidak bisa berdiri sendiri. Hubungannya dengan

penafsiran hadīs , hermeneutika menjadi alat bantu dalam menajamkan

penafsiran sebuah hadīs sehingga ilmu-ilmu hadīs yang diandalkan selama

94N.J. Coulsen, A History of Islamic Law, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964),
h. 245

95Muhammad Al-Ghazali , Al-Mushthafa min ilm al-Ushul, Jilid  II, (t.t: Dar al-Fikr, t. Th),
h. 260

96Fazlur rahman, Islam...Op. cit., h.36
97Taufik Adnan Amal, Op. cit., h. 52, Rahman mengelaborasi tentang qiyās dan mengkritik

ulama’ yang tidak seragam dalam mempraktekkan qiyās dengan mencari rasio legis mereka
terkadang menerapkan teori qiyās secara ketat dan terkadang secara liberal, sehingga sebahagian
mereka menggunakan prinsip lain seperti maslahah dan istihsan padahal bila para fuqaha
mengeluarkan prinsip-prinsip secara sistematis lewat pencarian illat al-hukum dari aturan al-
Qur’an dan mambuat sitematikanya secara hirarlis dalam term-term yang lebih umum dan lebih
khusus, yang fundamental dan kurang fundamental, pastilah mereka telah dapat memasukkan
prinsip-prinsip yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Taufik Adnan Amal, Op. cit., h. 62
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ini semakin efektif ketika dilengkapi dengan pendekatan hermeneutik yang

tidak hanya mengkaji bidang teks hadīs tetapi juga penggagasnya (Nabi),

pembaca (rijāl al-hadīs, mukharrij al-hadīs, serta mufassir) dan kontekstual-

nya.

a. Konsep Sunah dan Hadīs

Rahman mendefinisikan Sunah sebagai sebuah bangunan konseptual.

Pentingnya memahami sebuah bangunan konseptual adalah berhubungan

dengan pemahaman terhadap perkembangan hadīs atau selama Islam zaman

pertengahan yang mana pada saat itu kata hadīs selalu diidentikan dengan

norma-norma praktis atau model tingkah laku yang terkandung dalam hadīs .

Secara etimologis menurut Rahman kata sunah berarti:  jalan yang telah

ditempuh dan dipergunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam untuk

tujuan model tingkah laku yang telah ditentukan oleh nenek moyang suatu

suku. Konsep sunah dalam konteks tersebut mengandung dua arti: pertama,

sebagai sebuah fakta historis tentang tingkah laku, dan kedua, adanya nilai

normatif bagi generasi sesudahnya.98

Berdasarkan dua konsep di atas dapat dikatakan bahwa sunah adalah

konsep perilaku sehingga sunah merupakan sebuah hukum tingkah laku yang

diterapkan untuk tindakan-tindakan fisik maupun mental, baik yang terjadi

sekali saja maupun yang berulang-ulang kali. Tingkah laku yang dimaksud

dalam konteks ini adalah tingkah laku yang sadar. Sehingga sunah tidak

hanya merupakan hukum tingkah laku seperti hukum-hukum benda alam,

melainkan juga sebuah hukum moral yang bersifat normatif. Bahkan secara

98 Dengan pengertian di atas inilah dalam al-Qur’an mengggunakan kata sunah untuk
menggambarkan para penentang Islam sebagai pendukung teladan prilaku nenek moyang mereka
yang bertentangan dengan ajaran baru yang dibawa Islam Contoh, QS.8:38, 15:13, 36:69. Al-
Qur’an juga membicarahkan tentang sunah Allah , yaitu ketentuan Allah dengan pola nasib
masyarakat-masyarakat manusi, suatu ketentuan yang tidak dapat diubah, Q.S, 33:62, 35:43,
42:23, 17:77. Dalam hal ini didapati dua bahagian arti, pertama: ketentuan masa lampau atau
dalam hal ini ketentuan dari satu wujud saja dan yang mesti di sini akan berlaku di masa yang akan
datang. Fajlur Rahman, Islam, Op. cit., h. 53
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tegas Rahman mengatakan bahwa sunah adalah tingkah laku yang menjadi

teladan.99

Pada masa awal, Fazlur Rahman menyimpulkan ada tiga macam

pengertian sunah, yaitu: pertama: perilaku Nabi sebagaimana pendapat yang

telah banyak dianut oleh mayoritas ulama’ hadīs belakang. Sunah ini dapat

berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan. Kedua kandungan aktual prilaku

setiap generasi pasca Nabi, sepanjang prilaku tersebut dinyatakan untuk

meneladani pola prilaku hadīs Nabi. Ketiga; beberapa norma pokok praktis

yang disimpulkan dari sebuah juga sebagai sunah.100

Fazlur Rahman lebih menitikberatkan makna sunah sebagai konsep

pengayoman daripada mempunyai kandungan khusus yang bersifat mutlak.

Menurutnya sunah Nabi lebih tepat jika dipahami sebagai sebuah petunjuk

arah daripada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Inilah yang

seharusnya dijadikan landasan sebagai pengertian sunah bagi kaum muslim.

Pernyataan Rahman mengenai hal ini adalah:

“That the prophetic sunah was a general umbrella-concept rathen
than filled with an absolutely specific content flows directly, at
theoretical level, from the fact that the sunah si a behavioral term:
since not two cases, in practice, are very exactly indentical in their
situational setting moral, psychological and material-sunah must, of
necessity, allow of interpretation and adaption”.101

(Sunah Nabi lebih tepat menjadi sebuah konsep pengayoman umum
daripada sekedar berisikan sebuah kandungan khusus yang bersifat
mutlak, pada level teoritis, yang secara langsung berasal dari fakta
bahwa sunah adalah istilah perilaku karena tidak ada dua kasus,

99 Menurut Fazlur Rahman pendapat sarjana Barat yang menyatakan bahwa sunah adalah
praktek aktual yang telah lama ditegakkan dari generasi ke generasi selanjutnya sehinggga
memperoleh status sunah tidak dapat diterima, karena praktek aktual ini tidak dapat ditegakkan
kecuali apabila secara abintio dianggab normatif. Fazlur Rahman, Islamic Metodology in Historis,
(Islamabad: Islamic Research Institute’s, 1965), h.1-2

100 Fazlur Rahman, Islam, Op. cit., h. 43, Alamsyah, Kontektualisasi Sunah Nabi dalam
Dunia Modern: Studi pemikiran Muhammad Syahrūr, (Bandar Lampung: Fakta Presss, 2013), h.
34. Daniel W Brown, Rethinking tradition in Modern Islamic World, (Cambridge: Cambridge
University Press, 1996), 43

101Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History (Islamabad: Islamic Research
Institute’s, 1965), h 12
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dalam kenyataanya, menjadi benar-benar sama dalam latar belakang
situasional, moral, psikologis, dan material, maka sunah harus
menerima interpretasi dan adaptasi).
Secara harfiah atau leksikal hadīs sebagai cerita, peraturan atau

laporan adalah sebuah narasi yang sangat singkat dan biasanya bertujuan

memberikan informasi tentang apa yang dikatakan Nabi, dilakukan, dan

disetujui atau tidak disetujui beliau, juga berisi informasi yang sama tentang

para sahabat terutama keempat khalifah yang pertama.

Setiap hadīs mengandung dua bagian, hadīs (matan) hadīs dan mata

rantai transmisi atau isnadnya yang menyebutkan nama-nama penuturnya

(rāwῑ) sebagai penopang bagi teks tersebut.oleh karena itu Rahman juga

menyebutkan hadīs dengan istilah tradisi verbal, sebuah tradisi yang

ditransmisikan. Tradisi verbal ini merupakan lawan dari tradisi non-verbal

atau praktis yang disebut dengan istilah sunah, sebuah tradisi yang diam atau

hidup.102

Rahman mengajukan dua keberatan terhadap konsep sunah kaum

orientalis.103Pertama: keberatan logika adalah berhubungan dengan pendapat

Ignaz yang disatu sisi menganggap sunah sebagai praktek normatif dari

masyarakat muslim awal sedangkan di sisi lain sunah dianggap sebagai

praktek yang hidup serta aktual. Kedua, keberatan historis yang berhubungan

dengan term Nabi tidak meninggalkan warisan apapun selain al-Qur’an.

kedua keberatan ini dijawab Fazlur Rahman dengan menunjukkan kesalahan

mereka terhadap pemahaman konsepsi sunah. Sekaligus koreksi ini

berhubungan dengan keberatan Rahman terhadap pendapat masyarakat

102 Ibid. h 69
103 Konsep sunah orientalis antara lain Ignaz Goldziher malihat Hadīs sebagai sebuah

proses evolusi, Snouck Hurgronje mengatakan bahwa sunah adalah buatan kaum muslim sendiri,
Lammens dan Morgoliouth mengatkan bahwa sunah merupakan karya orang Arab baik pra Islam
maupun sesudah islam sedangkan Josep Schact mengatakan bahwa Hadīs tidak berhubungan
dengan Nabi melainkan berhubungan dengan para tabi’in atau dengan kata lain hadīs Nabi adalah
timbul dikemudian hari dengan cara proyeksi ke belakang (projecting back) lihat Wahyuni Eka
Putri, dalam Kurdi, dkk, Hermeneutika al-Qur’an dan Hadīs. hal: 334
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Muslim awal.Menurut Rahman konsep tersebut tidak benar karena yang

normatif dan yang aktual adalah saling bertentangan.104

Dalam pandangan Fazlur Rahman ada dua arti sunah yang saling

berhubungan, tetapi harus dibedakan. Pertama: sunah berarti prilaku Nabi,

oleh karenanya ia memperoleh sifat normatif, dalam hal ini sunah Nabi

disebut sunah normatif atau sunah edial, yang harus dipandang sebagai

sebuah konsep teladan, pedoman dan pengayoman yang pada umumnya

terdapat dalam ketentuan yang bersifat khusus.105 Kedua; Tradisi atau prilaku

Nabi yang berlanjut secara diam-diam atau non verbal, maka kata sunah juga

berlaku pada kandungan aktual prilaku generasi sesudah Nabi, sepanjang

prilaku tersebut berupa meneladani pola prilaku Nabi.106

Pandangan pertama di atas menunjukkan,sunah Nabi dipahami

sebagai sebuah teladan dan pengayoman, bukan kandungan khusus yang

bersifat mutlak,107 Oleh karena itu membawa konsekuwensi logis bahwa

perlu pemahaman tentang tingkah laku Nabi secara konteks dalam kerangka

historis sosiologis. Sedangkan pandangan yang kedua sunah akan mengalami

perubahan dengan sendirinya, yang sebahagian besar berasal dari masyarakat

muslimin. Perubahan yang terjadi adalah sebagai hasil interpretasi atau

kesimpulan para sahabat terhadap sunah normatif Nabi, sunah tersebut

bermetemorfosis menjadi sunah aktual dan sunah yang hidup (living sunah).

Berdasarkan sanggahan Rahman di atas terhadap pendapat orientalis

secara garis besar dapat diartikan bahwa di satu sisi ia sepakat dan menyetujui

pandangan orientalis yang berhubungan dengan sunah Nabi yang telah

mengalami evolusi dari generasi ke generasi, namun di sisi lain Rahman tidak

sepakat dan membantah konsep sunah yang dibangun orientalis bahwa sunah

104Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History. Op. cit. h.74
105Ibid., h.10
106Fazlur Rahman, Islam, Op. cit., h. 85-86
107Ibid., h. 12
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Nabi tidak memiliki akar historis dari Nabi atau hasil kreasi kaum Muslim di

kemudian hari.108

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunah menurut Fazlur

Rahman adalah sebuah ideal yang hendak dicontoh, oleh karena itu sunah

tersebut mengalami evolusi dari generasi ke generasi, dan harus dapat

dikembangkan, diinterpretasikan, dan diadaptasikan. Hal ini terjadi  karena

berdasarkan kenyataan bahwa sunah itu adalah prilaku yang bersifat

situasional, dalam prakteknya tidak ada dua kasus yang sama persis latar

belakang situasionalnya, secara moral, material dan psikologis.

b. Transformasi sunah Aktual-Hidup dalam Bentuk Hadīs Formal

Selain membedakan antara sunah normative dan sunah yang hidup

atau aktual untuk membantah pandangan orientalis, Rahman mengemukakan

teori perkembangan hadīs dari informal-semiformal-formal. Mengawali

pendapatnya tentang konsep ini, Rahman menyatakan bahwa pada awalnya

hadīs muncul tanpa adanya dukungan sanad. Namun, terdapat dugaan yang

kuat bahwa fenomena hadīs telah ada sejak awal perkembangan Islam (pada

masa Nabi), mengingat posisi Nabi sebagai sumber pedoman masyarakat

muslim ketika itu. Hanya saja perkembangan hadīs pada masa itu bersifat

informal. Artinya pembicaraan perihal Nabi hanyalah bagian dari peristiwa

yang terjadi dalam kehidupan keseharian masyarakat pada masa itu. Proses

periwayatan (transmisi verbal) tentang Nabi bukanlah suatu kesengajaan

demi orientasi praktis, karena satu-satunya peranan hadīs yang memberikan

bimbingan dalam praktek aktual masyarakat muslim sudah terpenuhi oleh

Nabi.109

Namun setelah Nabi wafat yaitu pada masa para sahabat dan tabi’in,

perkembnagan konsep hadīs menjadi berubah dari kondisi informal menjadi

108Wahyuni Eka Putri, Op. cit., h.336
109 F. Rahman, Islamic  Methodology, h. 69., Kurdi, dkk, Hermeneutika al-Qur’an dan

Hadīs. h.337
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semi-formal. Hal ini disebabkan karena generasi yang baru menanyakan

perihal perilaku Nabi, pada masa inilah fenomena hadīs berubah menjadi

suatu kesengajaan. Hadīs pada masa ini menjadi sarana penyebaran sunah

Nabi yang mempunyai tujuan praktis, yakni sesuatu yang dapat menciptakan

dan dapat dikembangkan menjadi praktek masyarakat muslim. Sehingga pada

masa ini pun penafsiran bebas terhadap hadīs Nabi oleh para penguasa dan

hakim sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi pun menjadi

suatu keniscayaan, dan pada akhirnya terciptalah apa yang disebut sunah yang

hidup atau sunah aktual.

Kemudian, akibat dari perkembangan hadīs secara semi formal ini

adalah munculnya perbedaan praktek yang aktual (sunah yang hidup)

diberbagai daerah dalam imperium Islam, bahkan terkadang saling

bertentangan. Sehingga munculah fase ketiga, yakni perubahan kondisi hadīs

dari semi-formal menjadi formal yang menuntut adanya keseragaman dan

standarisasi di seluruh dunia Islam. Fase ini telah menyebabkan sunah yang

hidup dan bersifat dinamis dengan proses interpretasi yang terus menerus

terhadapnya menjadi corpus tertutup, baku-kaku dan stag serta dianggap

sebagai keputusan dan ketentuan yang bersifat final demi sebuah alasan untuk

keseragaman dan penyatuan umat Islam.110

Gerakan yang dipelopori oleh Syāfi’ῑ ini merupakan sebuah

keniscayaan pada masanya, karena dengan alasan untuk menjaga stabilitas

hukum juga untuk menumbangkan penyebaran hadīs-hadīs palsu secara

besar-besaran. Namun, yang sangat disayangkan dari gerakan ini telah

menciptakan suatu pandangan dan cara serta pola fikir yang baku terhadap

110Perubahan ini terjadi sejak pertengahan abad ke-2, yang menurut Fazlur Rahman
sebagaimana pendapat Josep Schacth bahwa perubahan ini dipelopori oleh Imām Syafī’i yang
memberikan peranan sunah-ijtihād-ijma’, ia memahami sunah Nabi secara harfīyah dan bersifat
mutlak, serta wahana satu-satunya bagi tranmisi sunah tersebut adalah Hadīs. Gerakan ini
berkeyakinan tugasnya adalah menyiarkan Hadīs untuk menegakkkan stabilitas hukum. Pada abad
ke-3 Hadīs telah mempunyai bentuk yang pasti, sunah yang hidup ditempa dalam materi-materi
Hadīs, setidaknya begitu menurut Rahman. Ibid., h.32-33.
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sunah Nabi.111 Oleh karena itu gerakan ini berdampak kepada adanya

keyakinan di masyrakat bahwa hadīs yang telah diformalkan tersebut adalah

hal yang tidak dapat diganggu gugat keberadaan, tidak dapat diinterpretasikan

dan dipahami secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

c. Hermeneutika Hadīs Fazlur Rahman: Diferensiasi sunah ideal dan sunah

yang hidup

Formulasi konsep sunah yang diajukan oleh Fazlur Rahman Rahman di

atas membawa konsekuensi baru yang logis. Pemahaman hadīs dapat

dilakukan dengan lebih progressif dan dinamis, terutama hadīs-hadīs yang

berhubungan dengan ketentuan-ketentan hukum. Hadīs harus dipahami secara

konteks dan menemukan ide moral dari pesan hadīs tersebut.

Lebih jauh Rahman menegaskan bahwa kebutuhan kaum muslim dewasa

ini adalah menuangkan kembali atau mencairkan kembali hadīs-hadīs yang

ada ke dalam bentuk sunah yang hidup sebagaimana generasi awal melalui

kerangka studi historis dan sosiologis. Hal ini mutlak dilakukan dengan

alasan bahwa aneka ragam unsur dalam hadīs dan reinterpretasi terhadapnya

harus selalu dan selaras dengan perubahan-perubahan kondisi sosial moral

saat ini. Melalui analisis historis akan mampu mengungkapkan dan

membedakan secara tegas nilai-nilai nyata yang terkandung dari latar

belakang situasional. Sebagaimana rahman menyatkan:

“what we want now to do is recast hadith in to living sunah term by
historical interpretation so that we may be able to derive norms from it for
ourselves through an adequate ethical theory and its legal
reembodiment”.112

(Apa yang sekarang ini kita lakukan adalah menuangkan kembali hadīs
ke dalam istilah-istilah sunah yang hidup melalui penafsiran historis,
sehingga kita dapat mengambil norma-norma darinya untuk diri kita
sendiri, melalui teori etika yang memadai dan mewujudkan kembali nilai
hukumnya).

111Kurdi, dkk, Hermeneutika al-Qur’an dan Hadīs. h.338-339
112 Fazlur Rahman, Islamic Methodology..., Op. cit., h. 9
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Lebih lanjut mengenai konsep Fazlur Rahman terhadap penafsiran

historis atau diistilahkan sebagai pemahaman yang tepat dan pemahaman

yang hidup terhadap hadīs merupakan gugatan terhadap doktrin kalangan

yang menganggap hadīs maupun al-Qur’an sebagai “proof texts” yaitu dalil-

dalil keagamaan (nash) yang berharga mati.

Penafsiran historis atau situasional dalam rangka evolusi hadīs

menjadi sunah yang hidup saat ini, berdasarkan pendapat Rahman

menunjukkan bahwa terjadinya evolusi sunah ideal menjadi sunah yang hidup

pada masa dan generasi awal didasari atas prinsip-prinsip ijtihād-ijmā’ yang

memiliki hubungan yang dinamis dan organis antara keduanya. Dengan kata

lain adanya hubungan yang dinamis antara aktivitas ijtihād melalui instrument

qiyās untuk menghambat pemikiran bebas yang liar terhadap sunah ideal

Nabi, yang kemudian mengkristal ke dalam bentuk ijmā’ atau sunah yang

hidup.113

Bagi Rahman, proses di atas, ijmā’ atau sunah kaum muslim awal

merupakan proses yang terus menerus (on going process) dan berkembang

artinya ijmā’ tidak statis, akan tetapi berkembang secara demokratis, kreatif

dan dinamis: ijmā’ berorientasi ke depan, dengan membiarkan dan tidak

menghilangkan perbedaan-perbedaan pendapat. Namun, bagi Fazlur Rahman

hubungan ini menjadi rusak dengan keberhasilan dari al-Syāfi’ῑ

mengkampanyekan hadīs sebagai pengganti proses sunah-ijtihād-ijmā’ dan

mengembalikannya urutan ijtihād-ijmā’ menjadi ijmā’-ijtihād, sehingga

hubungan organis antara keduanya menjadi rusak.114 Karena ijmā’ tersebut

akan dipahami secara statis dan tidak ada oreantasi kedepan untuk

menyelesaikan permasalahan yang dari waktu ke waktu selalu berubah dan

kompleks.

113Kurdi, dkk, Op. cit. h.340-341
114Ibid.
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d. Aplikasi Hermeneutika Hadīs Fazlur Rahman

Aplikasi atau contoh metode kajian hermeneutika Rahman berdasarkan

historis sosiologis serta kontekstual dapat dilihat pada keputusan hukum

perang Umar yang berbeda dengan keputusan hukum yang dipraktekan Nabi,

bahwa apabila suatu suku tertentu tidak menyerah secara damai tetapi melalui

peperangan, maka tanah mereka disita sebagai harta rampasan perang dan

dibagikan kepada pasukan muslim.115

Contoh di atas bisa saja praktek ini merupakan hukum perang pada

masa itu, akan tetapi kaum muslim memandang praktek ini sebagai sunah

Nabi, sebagai mekanisme untuk menghancurkan musuh. Hukum ini masih

terus berlaku ketika kaum muslim melakukan penaklukan pada wilayah

berskala kecil di luar Arab. Namun, ketika penaklukan Iraq (Sawad dan

Mesir), Umar tidak mau merampas tanah yang luas tersebut dari penduduk

aslinya apalagi membagikannya pada pasukan Arab. Keputusan ini diambil

Umar atas dasar pertimbangan perasaan keadilan sosial-ekonomi.116

Berdasarkan contoh keputusan hukum yang telah diambil Umar di atas

adalah tetap mengacu kepada sunah Nabi. Namun, Umar melakukan dan

menafsirkan tindakan atau perilaku Nabi tersebut ketika menghadapi situasi

baru. Apa yang telah dilakukan Umar tersebut dapat saja dilakukan oleh

generasi selanjutnya ketika menghadapi situasi yang baru, namun masih

dipahami dalam konsep dan kerangka bahwa hal tersebut merupakan sunah.

Kerangka dan pola metode kajian historis Fazlur Rahman di atas dalam

membaca dan memahami hukum perang hendaklah dikaji dalam konteks dan

kerangka historis-sosiologis-nya baik bersifat mikro maupun makro untuk

menemukan prinsip-prinsip umum dibalik praktek sunah yang bersifat khusus

tersebut, pada tahap inilah konsep penafsiran situasional memainkan peran.

Prinsip penafsiran seperti inilah yang dapat mencairkan kebakuan dan

115 Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijtihad, (Bandung: Pustaka, 1995), h. 271-272
116 Ibid. h.342
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kemandegkan pemikiran Islam, dengan memandang bahwasanya sunah

merupakan praktek yang hidup terus menerus dan ditafsirkan secara terus

menerus pula dan bukan sebuah ketentuan yang final.

Konsep hermeneutika umumnya memiliki  tiga unsur atau tiga horizon

yang tidak bisa dihilangkan, yaitu unsur pengarang, unsur teks dan unsur

pembaca, Rahman mencoba mengkombinasikan teks sesuai dengan situasi

dan konteks yang dilingkupinya. Sehingga penafsiran tidak bersifat

sewenang-wenang, dengan tidak melepaskan teks dari konteks dan juga tidak

mengabaikan situasi baru pembaca.117 Dengan demikian prinsip penafsiran

Rahman ini berada pada posisi diantara unsur teks dan unsur pembaca, agar

penafsiran dapat berjalan pada konteks-nya tanpa mengabaikan makna edial

dari teks tersebut.

Hermeneutika Fazlur Rahman di atas tentu berbeda dengan tokoh

hermeneutika lainnnya seperti Muhammad al-Ghazali yang memberikan

pemahaman tentang hadīs melalui konteks kekinian, dengan tujuannya selain

menjawab beragam permasalahan adalah ingin membersihkan Sunah Nabi

SAW dari segala bentuk pencemaran dan menjaga kebudayaan Islam serta

memperkuat kebangkitannya.

Al-Ghāzalῑ menegaskan hubungan kerjasama antara ahl al-hadīs dan ahl

al-fiqh, hubungan tersebut, bahwa tugas ahl al-hadīs adalah mengumpulkan

hadīs, memperhatikan kualitas sanad dan matan-nya. Sedangkan tugas ahl al-

fiqh adalah menyempurnakan tugas ahl al-hadīs dengan mengetahui cacat

yang tersembunyi dalam matan dan menentukan isi, semangat serta relevansi

matan hadīs dalam konteks syari’ah secara keseluruhan.118 Dengan demikian

memahami hadīs di samping memahami makna aslinya (original meaning),

117Umi Aflaha, “Hermeneutika Hadīs Muhammad Al-Ghāzalῑ” dalam Kurdi, dkk,
Hermeneutika al-Qur’an dan Hadīs. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hal.343

118Ibid., h.19-21
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hendaklah mereproduksi makna yang lain dengan menyesuaikan dengan latar

belakang, tujuan, dan kondisi dari hadīs tersebut.

Syuhudi Ismail membahas hermeneutika secara garis besar berkisar

pada pembahasan tentang bagaimana memahami sebuah hadīs yang telah

usang sehingga tetap relevan untuk dipakai pada saat ini. Oleh karena itu

dibutuhkan pemahaman terhadap matan bukan terhadap sanad hadīs saja,

mengingat penelitian aspek sanad diorientasikan untuk penilaian dalam

mengetahui sejauh mana tingkat ke-sahīh-an hadīs dan berimplikasi terhadap

apa. Apakah diterima (maqbul) atau ditolak (mardud). Sedangkan matan yang

merupakan bentuk material dari hadīs (isi/ mean idea) dari sebuah hadīs tentu

merupakan sasaran digunakannya perangkat hermeneutis. untuk

memahaminya, oleh karena itu perangkat metodelogi yang ditawarkan oleh

Syuhudi hanya berhubungan dengan matan hadīs .119

Muhammad Syahrūr tokoh hermeneutika yang menggunakan metode

Manhāj at-Tārikh al-Ilmi (Metode historis Ilmiah), yang merupakan metode

yang diambil dari tokoh linguistik Ibn Jinnīdan al-Jurjānī. Kristalisasi dari

kedua tokoh tersebut menyatu dan menjadi teori Farisian yang

dikembnagkan oleh Abū Al-Fārisī.120 Dia mendefenisikan; Sunah Nabi

adalah ijtihād Nabi dalam meneraplan hukum-hukum al-Kitab yang berupa

hudud, ibadah, dan akhlak, dengan bergerak di antara batas-batas dan

kadang berhenti di atas batas-batas itu, dan menciptakan batasan lokal

temporal bagi persoalan-persoalan yang belum hadir dalam al-Kitab”121

Sunah sebagai ijtihād Nabi Muhammad. Menurut pendapat Syahrūr

tugas Nabi adalah mengubah yang mutlak menjadi nisbi dan bergerak dalam

wilayah hudud Allah pada abad ke-7, disemenanjung Arab, itulah

119Syarifah Hasanah, Hermeneutika Hadīs Syuhudi Ismail, dalam Kurdi, dkk, Hermeneutika
al-Qur’an dan Hadīs. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. 367

120 Muhammad Syahrūr, Op. cit., h. 26
121 Ibid., h. 553



96

sebenarnya hakekat Sunah menurut Syahrūr. Syahrūr lebih suka memahami

sunah sebagai hasil kreatifitas mujtahid pertama Nabi dalam

mengaplikasikan Islam untuk zamannya, bukan untuk semua zaman.

Syahrūr menulis:

“Sunah Nabi adalah ijtihād Nabi pertama, pilihan Nabi pertama bagi

bingkai penerapan yang dipilih oleh Nabi Muhammad saw. Akan tetapi,

sunah Nabi adalah bukan yang terakhir dan satu-satunya, artinya sunah Nabi

adalah penerapan pertama bagi realitas kehidupan. Sunah Nabi adalah

cerminan terpercaya pertama yang melukiskan interaksi antara at-Tanzīl al-

Hākim dan dunia objektif, yang menjalankan isi at-Tanzīl dengan segala

dimensinya yang hakiki tanpa ada keraguan dan khayalan didalamnya.122

Konsepsi baru yang diusung oleh Syahrūr ini menganggap ibadah

mahdlah sebagai persoalan tawatur fi’il yang merupakan konsekuensi dari

kepercayaan kita pada Nabi Muhammad dan risalah yang dibawanya.

Dengan demikian konsepsi baru sunah ini hanya akan berpengaruh pada

persoalan-persoalan ibadah ghoiru mahdlah seperti muamalah, politik, dan

pidana Islam yang merupakan titik lemah hukum Islam dalam menjawab

tantangan hukum Islam di era modern.123 Pendapat Syahrūr di atas

merupakan hal baru dan dapat saja dianggab terlalu liberal.

Khalid M. Abou El Fadl tokoh hermeneutika yang mengusung

hermeneutika negosiasi, dalam memaknai sebuah teks dan menafsirkan

suatu fenomena, terjadi dialog dan dialektika yang kontinu antara teks,

pembaca, dan realitas. Sepanjang yang berhubungan dengan triadik

hermeneutika text-author-reader, titik tekan Abou El Fadl lebih pada reader

atau intention lectoris tanpa menganulir dua anasir lainnya.124

122 Muhyar Fanani, Pemikiran Muhammad Syahrūr dalam Ilmu Ushul Fīkih, Disertasi UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hal: 292

123 Zaimuddin, Op. cit.,, hal: 408-409
124Ibid., h. 340
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Tawaran Hermeneutika negosiatif Abou El Fadl ini sebagai respon

penafsiran bias gender dari sejumlah fatwa keagamaan islam yang

dikeluarkan oleh ahli-ahli hukum pada CRLO (Council for Scientific

Research and Legal Opinion), sebuah lembaga di Arab Saudi yang

diberikan kepercayaan mengeluarkan fatwa dan SAS (The Society for

Adherence to the Sunah/Masyarakat Taat Sunah) di Amerika.125

Abou  melihat sejumlah kejanggalan dalam fatwa-fatwa keagamaan

kedua lembaga tersebut, terutama terlihat pada rujukan hadīs yang menjadi

landasan fatwa dan cara penggunaan logika yang ada. Contohnya adalah

fatwa yang diberikan atas kasus-kasus yang menjadi problem kaum imigran-

imigran yang ada di Amerika direspon dengan sikap ekslusivisme dan

puritanisme.126 Hal ini bertolak belakang dengan spirit demokrasi dan

keterbukaan yang ada pada tempat tinggal mereka di Amerika dan kota-kota

Eropa lainnnya.

Dengan demikian tokoh-tokoh hermeneutika hadis di atas telah

berupaya menawarkan metode pemahaman hadīs, agar hadīs tersebut dapat

direalisasikan dalam konteks yang berbeda dengan masa lahir atau adanya

hadīs tersebut, walau dengan teori dan pemahaman yang berbeda-beda.

125Ibid., h. 417.
126Ibid., menurut Abou perspektif yang ditawarkan untuk menyelesaikan problem

masyarakat yang minoritas di Amerika tidak sama dengan penyelesaian perspektif masyarakat
islam Timur Tengah yang dipengaruhi oleh Puritanisme wahabi, kontek keduanya berbeda.
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BAB III

NAFKAH DAN KEPEMIMPINAN  RUMAH TANGGA

DALAM SYARIAT DAN HISTORIS

A. Masyarakat Arab dalam Sosio Historis

1. Struktur Masyarakat Arab

Pada hakekatnya sebuah peradaban manusia tidak hadir begitu saja

dalam ruang kehidupan, ia senantiasa terbentuk oleh proses perjuangan

yang melatari dalam rentang waktu yang tidak sebentar. Tidak hanya itu,

peradaban baru, sengaja hadir untuk menggantikan peradaban lama di

masa silam.

Proses pergantian peradaban tersebut bukanlah hal yang mudah

untuk dilakukan karena pondasi bangunan dari peradaban lama seperti

struktur sosial, pola interaksi, nilai, norma, adat istiadat dan tradisi telah

berakar kuat pada setiap generasi dalam lipatan masa yang tidak terhitung

lamanya. Untuk mengubah hal tersebut di atas, diperlukan bukan saja agen

perubahan yang tangguh, namun konsep perubahan sosial yang diusung

harus pula memiliki nilai tawar yang lebih menjanjikan di masa depan.1

Begitu pula dengan peradaban masyarakat padang pasir dikala Islam

masih belum hadir dalam ruang kehidupan mereka. Sebagai sebuah entitas

kebudayaan masyarakat dunia, jazirah Arab memiliki peradaban khas

dibanding dengan komunitas masyarakat pada umumnya. Sebuah

peradaban yang telah berlangsung dalam rentang waktu ratusan tahun dan

dilestarikan keberadaannya secara turun temurun dalam proses pewarisan

tradisi. Hal ini mengindikasikan bahwa bangunan peradaban yang

terbentuk telah mengkristal dan terabadikan hingga dalam bentuknya yang

paling sederhana.

Struktur dan budaya masyarakat Arab Jāhiliyah atau sebelum

datangnya Islam di Jazirah Arab sangatlah penting untuk dipahami.

1Achmad Faisol, Menggagas Perubahan Sosial Profetik, Jurnal Salam UMM, Vol 13, No
02, 2010.
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Definisi Jāhiliyah Pada sebutan Arab Jāhiliyah adalah sebagai gambaran

terhadap masyarakat yang jauh dari etika kemanusiaan. Zaman Jāhiliyah

juga disebut sebagai zaman kebodohan dan keterbelakangan. Sementara

orang lainnya lagi menyebut zaman itu sebagai zaman kegelapan, karena

masyarakatnya tidak menghargai nilai-nilai luhur.

Kata Jāhiliyah, berasal dari kata al-jahl. Orang Arab menggunakan

kata “اجلهل“(Jahil) dan pecah-pecahannya untuk dua pengertian pertama

اجلهل“ “ (Jahil) lawan dari kata العلم (Al-ilmu) yang artinya mengetahui. Ini

menyangkut keadaan akal. Kedua, lawan kata dari “ احللم “(Al- hilmu) yang

artinya sopan santun. Tapi mereka belum pernah mengggunakan kata اجلاهلية
(Al- Jāhiliyah) dalam syair dan percakapan mereka. Dalam pengertian

skunder dan derivatif kata “al-jahl” sebagai antitesis dari kata “al-ilm”,

sedangkan fungsi semantik primernya merujuk pada sifat “kepala batu”,

watak yang nekad pada orang-orang musyrik Arab.2 Kata ini pertama kali

digunakan dalam Al Qur’an untuk menggambarkan keadaan orang Arab

sebelum Islam.3

Dalam al-Qur’an Lafadz Al- Jāhiliyah yang sinonimnya (اجلاهلية) la
yaklamuun ,artinya tidak mengetahui (اليعلمون) yang tidak lepas dari dua

pengertian istilah di atas, yaitu tidak mengenal hakekat Tuhan atau tidak

mengikuti apa yang diturunkan Allah. Dengan demikian jelaslah makna

dari Al- Jāhiliyah tersebut, Jāhiliyah yang dilakukan oleh bangsa Arab atau

bangsa lainnya dalam sejarah, sama saja.4

Jāhiliyah tidak terbatas menyembah patung, mengubur anak

perempuan hidup-hidup, minuman keras, main judi dan peperangan atau

perampokan saja. Semua itu hanyalah bentuk luar dari Jāhiliyah di jazirah

Arabia (pra Arab) sebelum kedatangan agama Islam. Adapun Jāhiliyah itu

sendiri merupakan suatu esensi yang dari sini muncul berbagai bentuk luar

tadi. mungkin saja bentuk luar ini berbeda menurut tempat dan waktu

2Toshihiko Izutsu, Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur’an, Terj. Agus Fahri Husain
dkk. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), h.33-34

3Q.S: Ali Imron: 154, al-Maidah: 50, al-Ahzab: 33, al-Fath: 26, Muhammad Qutb, Perlukah
Menulis Ulang Sejarah Islam, (Jakarta; Gema Insani Press, 1995), h. 53

4Ibid., h. 57
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sebagaimana yang kita saksikan dalam sejarah. Namun yang esensial

tetaplah esensial tidak terpengaruh oleh kondisi apapun termasuk tempat

dan waktu. Dia tetap tidak mengenal hakekat Tuhan, dan tidak mengikuti

apa yang diturunkan Allah.

Adapun yang dimaksud esensi adalah keadaan akal yang tidak

mengakui yang hak, juga keadaan jiwa yang menolak mengikuti petunjuk

Allah. Menurut Yusuf Ali, jaman Jāhiliyah adalah jaman kesukuan,

permusuhan serta memperbesar perbedaan antar manusia. Sementara itu

pengertian kebodohan hanyalah salah satu arti skunder, yaitu orang

bermental Jāhiliyah memang kurang dalam menggunakan nalar logis

berdasarkan ilmu untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya penyelesaian

persoalan diukur berdasarkan asumsi kesukuan, kekuatan, harta, serta

derajat (Nasabiah).5

Inti dari konsep Jāhiliyah adalah pelanggaran, penghianatan, atau

penyelewengan atas amanat Tuhan dan kemanusiaan. Oleh karena itu,

secara umum manusia yang suka merusak amanah Allah sering di sebut

dzaluman jahula (tindakan dzalim dan aniaya yang amat bodoh). Selain

itu konsep Jāhiliyah juga lebih menekankan pada sifat suatu sistem budaya

atau peradaban bukan hanya menunjuk abad tertentu (kegelapan dan

kebodohan) sebelum Islam.

Adapun ciri yang melekat pada masa pra Islam (Jāhiliyah) menurut

Muhammad Qutub meliputi sombong, angkuh, dan tidak mau diremehkan

yang merupakan ciri kehidupan Arab dijaman Jāhiliyah. Masalah kecil

bisa saja membuat mereka menghunuskan pedang tanpa peduli dia bisa

mati karena berkelahi, karena mati bagi mereka lebih baik dari pada diam

tidak membalas, diam sama artinya dengan membiarkan orang mencoreng

muka dan kabilah mereka dengan arang, hal itu merupakan aib yang bisa

jadi bahan gunjingan orang seumur hidupnya.6

5Muhammad Solikhin,Hadirkan Alloh di Hatimu, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h 80
6Muhammad Quthb, ibid., h. 133



101

Menunurut Mohd Hamid, pada masa Jāhiliyah ini penyembahan

berhala, semangat kabilah yang kuat, diskriminasi gender, serta

keterbatasan informasi sosial merupakan bagian ciri-ciri masyarakat Arab

Jāhiliyah.7 Menurut sayyid Qutub pada masyarakat Jāhiliyah terdapat

beberapa sifat dan ciri yaitu, mereka memakan dan merampas hak dan

harta anak yatim, anak kecil, wanita dan orang lemah dijadikan objek yang

selalu di dzalimi hingga tidak diserahkan kepada mereka bagian dari

warisannya. Mereka meletakkan derajat kaum wanita pada posisi tidak

terhormati, diperlakukan dengan kasar dan penuh kedzaliman, hak warisan

mereka dihalang-halangi.

Masyarakat menjadi goyah sendi-sendi kekeluargaannya di sebabkan

rendahnya posisi wanita di dalam keluarga, mereka suka memakan harta

orang lain secara batil dengan cara transaksi ribawi, hak-hak dirampas,

amanah dinodai, keadilan tidak ditegakkan sehingga tidak ada orang yang

mendapatkan keadilan kecuali mereka yang kuat. Harta mereka tidak akan

dinafkahkan, kecuali karena ingin dipuji orang lain dan untuk menjadi

kebanggaan.8

Islam datang di tengah situasi dan kondisi sosial yang benar-benar

bobrok hingga disebut zaman Jāhiliyah, membawa keseimbangan

kehidupan, karena strata sosial dalam masyarakat Arab Jāhiliyah sangat

timpang. Perbudakan merajalela, kaum wanita ternista, moralitas berada di

titik nadir, yang terjadi adalah hukum rimba (homo homini lupus) artinya

siapa yang kuat dialah yang menguasai.

Masyarakat Arab Pra Islam merupakan masyarakat yang didominasi

kaum laki-laki. Kaum wanita tidak memiliki stasus apapun kecuali sebagai

objek seks (pemuas nafsu birahi mereka). Jumlah wanita yang boleh

dinikahi seorang lelaki tidak terbatas. Seorang laki-laki meninggal dunia,

maka putranya dapat mewarisi seluruh istri yang ditinggalkannya, kecuali

7Mohd Liki Hamid, Pengajian Tamaddun Islam, (Kuala Lumpur: PTS Profesional), h. 20
8Sayyid Quthb, 2001,Tafsir fi dhilalil Qur’an, jilid 2, Jakarta; Gema Insani Press, h. 259
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ibu kandungnya.9 Masyarakat Arab ketika itu terdiri atas kabilah-kabilah

atau suku-suku yang selalu berebut pengaruh atau kekuasaan dan sumber-

sumber ekonomi. Peperangan antar suku dianggap hal biasa. Manusia

dijadikan komuditas yang bisa dijual belikan. Bahkan para isteri dianggap

sebagai harta kekayaan yang kemudian tatkala suaminya meninggal boleh

diwariskan kepada anak-anaknya.

Sebelum Islam, masyarakat jazirah Arab terbagi menjadi ‘Arab dan

A’rab. ‘Arab adalah penduduk yang bertempat tinggal di kota yang

merupakan pusat peradaban, mereka disebut dengan Ahl al-Madar

(penduduk kota), yakni pemilik rumah bangunan. Sedangkan A’rab

merupakan penduduk yang bertempat tinggal di desa-desa dan disebut

dengan Ahl al-Wabar (penduduk desa) yakni mereka yang hidup di dalam

tenda-tenda. Orang Arab desa atau orang-orang Baduwi adalah suku-suku

yang menempati tenda-tenda dan hidupnya berpindah-pindah atau bersifat

nomadenArab.10

Sistem kependudukan masyarakat dibangun menurut kabilah, anak-

anak dari satu suku dianggap saudara yang memiliki pertalian hubungan

darah. Seorang Arab tidak akan dapat memahami pemikiran negara

kebangsaan melainkan dalam konteks sistem kesukuan (kabilah).11

Menurut Ibnu Hisyam "Adalah hubungan negara kebangsaan yang

mengikat keluarga ke dalam kesukuan sebuah negara yang didasarkan

pada hubungan darah daging seperti halnya negara kebangsaan yang

dibangun di atas garis ketusrunan. Adalah hubungan kekeluargaan yang

mengikat semua individu ke dalam negara dan kesatuan. Hal ini dianggap

9Sayyid Ali Asgher Razwi, Muhammad Rasululullah SAW; Sejarah lengkap kehidupan dan
perjuangan Nabi Muhammad menurut sejarawan Timur dan barat, terj (Jakarta; Pustaka Zahra, t.
Th), h. 29

10Meski disebut sebagai kota Negara (city-state), Mekah tetap merupakan masyarakat
kesukuan akhir penaklukannya pada masa Nabi Muhammad. Dalam masyarakat Arab terdapat
organisasi clan (kabilah) sebagai intinya dan anggota dari satu clan merupakan geneologi
(pertalian darah)Akhmad Faisol, ibid, Muhammad Isna Wahyudi, Fiqh Iddah klasik dan
Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Cemerlang, 2009), h. 19

11 Ibid., h. 17M.Mustofa Al A’zami, Sejarah Teks Al Qur’an; Dari wahyu sampai
Kompilasinya, terjemah. (Jakarta: hingga Gema Insani Press, 2010), h. 23
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sebagai agama kebangsaan dan hukum perundangan-undangan yang telah

mereka sepakati."12

Suku merupakan kesatuan masyarakat artinya, suku merupakan

tempat munculnya (sumber) tatanan nilai-nilai kemasyarakatan yang

berkembang dalam masyarakat tersebut, bukan keluarga. Setiap individu

merasakan adanya hubungan persahabatan, bukan karena kekeluargaannya

saja, melainkan karena kesukuannya. Perasaan inilah yang akan

membelanya saat mereka mendapat serangan, mati menurut mereka

merupakan kemuliaan yang tinggi, sedangkan lari dari peperangan

merupakan aib. Perasaan seperti ini juga menyertai dalam beberapa

peperangan yang dilakukan dengan suku-suku lain.

Pada masing-masing suku, baik Arab ataupun A’rab, terdapat kelas

sosial yang dibangun atas dasar kepemilikan materi sehingga muncullah

kelas orang kaya dan miskin. Di antara dua kelas ini terjadi jurang pemisah

yang sangat tajam, sehingga menimbulkan jarak dan kerawanan sosial.

Salah satu bentuknya adalah kaum bangsawan menindas rakyat jelata

dengan sesuka hati dan segala cara. Realitas sosial seperti ini diabadikan

oleh para penyair padang pasir yang menyatakan bahwa kendatipun

seseorang memiliki nasab mulia dan kebaikan akan tampak hina dan

rendah dikala dalam kondisi fakir.13

Hal tersebut terjadi karena ukuran seseorang dalam masyarakat

adalah kepemilikan harta benda, bahkan bagi mereka yang bergelimang

harta dapat melakukan apapun, termasuk membeli manusia (perbudakan).

Sistem perbudakan yang berlangsung di masyarakat jazirah Arab memiliki

titik korelasi dengan tradisi bangsa-bangsa kuat seperti Yunani yang

terkenal dengan perbudakannya pada saat itu.

Selain perbudakan, struktur masyarakat menempatkan kaum

perempuan pada posisi subordinat, bahkan eksistensi seorang perempuan

tidak dianggap sebagai manusia. Perempuan tidak memiliki sektor publik

12Ibid
13Akhmad Faisol, ibid
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untuk mengaktualisasikan diri, bahkan kehadiran perempuan sering kali

dianggap sebagai aib dan beban hidup di masa depan. Oleh karena itu, bayi

perempuan dikubur hidup-hidup ketika baru dilahirkan.14 Setiap anggota

merupakan aset seluruh kabilah, hingga diharapkan akan muncul seorang

penyair kenamaan, ahli perang pemberani, terkenal akan kebaikan dalam

satu kabilah, hal ini akan membuat kehormatan dan nama baik seluruh

garis keturunannya.

Di antara tugas utama setiap pendukung kesukuan tersebut adalah

mempertahankan bukan saja terhadap anggotanya, melainkan setiap orang,

begitu juga yang secara sementara, seperti tamu-tamu yang hadir di bawah

bendera kabilah. Memberi proteksi pada mereka merupakan suatu

kehormatan yang dicapai, oleh karena itu, kota Mekah sebagai kota

kenegaraan selalu siap menyambut setiap pendatang menghadiri perayaan,

melakukan ibadah haji, atau pun sekadar lewat dengan rombongan

berunta. Memberi pelayanan  memerlukan keamanan dan fasilitas yang

memadai, oleh karena itu untuk kepentingan tersebut dibangunlah institusi

di kota Mekah.15

Ikatan kekeluargaan dan kesukuaan pada masyarakat Arab Pra Islam

sangatlah kuat, bagi mereka tidak ada musibah yang lebih hebat dan

menyakitkan selain putus keanggotaan dengan suku mereka. Seseorang

yang tidak memiliki anggota suku manapun, dianggap orang asing laksana

musuh, mirip orang yang tidak memiliki tanah pada masa feodalisme

Inggris. Meskipun hubungan persaudaraan ditetapkan berdasarkan sebab

kelahiran (nasab), hubungan persaudaraan klan bisa juga didapatkan oleh

seseorang dengan cara ikut makan atau minum bersama beberapa tetes

darah dari klan (qabilah)tertentu.16

Pada masa Arab Pra Islam, orang Arab memandang dirinya

merupakan bangsa terbaik (khair al umam). Kemurnian darah, kefasihan

14 Muhammad Isna Wahyudi, Op. Cit., h. 25-26
15Ibid., h. 23, Bernard Luwis, The Arab in History, revised edition, (New York: Harper

Colophon Books, 1996), h. 29
16Philip K Hitti, History of the Arabs, (Jakarta: PT Serambi Ilmu semesta, 2006), h.33
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bahasa, keindahan puisi, kekuatan pedang dan kuda, dan yang paling

penting kemuliaan keturunan (nasab) merupakan kebanggaaan utama

orang Arab.

Adapun bangunan struktur masyarakat bangsa Arab didasari

dengan pembentukan klein, klein tersebut terbentuk dari keluarga-keluarga

yang hidup di tenda-tenda. Satu perkemahan dari tenda-tenda tersebut

membetuk sebuah komunitas yang mereka sebut dengan hayy, anggota-

anggota hayy kemudian membentuk sebuah suku (qawm). Sejumlah

gabungan dari qawm selanjutnya hidup berlompok dan membentuk satu

kabilah. Dari kabilah-kabilah lahir sebuah komunitas masyarakat yang

mereka sebut dengan banu yang mayoritasnya diambil dari jalur laki-

laki,17 hanya sebagian yang sangat kecil dari masyarakat Arab yang

diasumsikan mengambil dari jalur perempuan (matrilineal).18

Sekalipun sulit menemukan bukti sejarah yang dapat mendukung

asumsi ini, cara penulisan biografi pra dan masa awal Islam cukup menjadi

bukti kuat bahwa bangsa Arab pernah mengikuti matrilineal. Misalnya,

penyebutan ibu dalam sistim penulisan silsilah dalam perkawinan Arab pra

Islam,19 cara penulisan biografi yang terkadang ditulis juga dari jalur ibu,20

cara penyebutan keluarga Nabi yang menyebut-nyebut nama perempuan

dari jalur ibu dan bibinya.21

Lebih dari itu, ahlul bayt dalam doktrin Ahlissunnah wal Jamā'ah

dan terutama Syi’ah hanya diambil dari jalur keturunan Ali bin Abi Thalib

17Philip K. Hiiti, op. cit.,  26;Ahmad Amin, op. cit.,  4-8; Pada masa Islam penyebutan
nama ibu ini juga masih dipergunakan oleh beberapa komunitas Arab, seperti Zaynabiyyun yang
dipergunakan untuk keturunan Zainab bin Sulayman al-Hasyimiy dengan Ibrahim bin Muhammad
al-Imam. Lihat Ernest Gellner, Saints of the Atlas (Chicago: University of Chicago Press, 1969), h.
37-38.

18 Ruth Rooded, “Woman in Biographical Collection: From Ibn Sa’ad to Who’s Who”,
diterjemahkan Ilyas Hasan dengan judul Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Para Penulis
Biografi Muslim (Cet. I; Bandung: Mizan, 1995), h. 49.

19Gertrade Sterm, Marriedge in Early Islam (London: Royal Asiatic Society, 1939),  174.
20Muhammad Ibn Sa’ad, Tabaqat al-Kubra, jilid VIII (Bairut: Dãr al-Kutub al-Ilmiyah,

t.th.), h. 255.
21Ali Ja’far Muhammad al-Tabariy, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, jilid II (Cet. I; Bairut:

Dãr al-Fikr, 1987), 327 dst; Ali al-Fida’, al-Bidayah wa al-Nihayah, jilid I, Juz II (Bairut: Dãr al-
Kutub al-Ilmiyah, t.th.),  235 dst.
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dengan Fatimah binti Rasulillah, bukan dari katurunan Ali yang lain.

Artinya, yang dimaksud dengan ahlul bayt sesungguhnya adalah keturunan

Rasulullah dari jalur Fatimah. Karena pandangan ini, Rooded

menyebutnya dengan sindrom Fatimah.22

Perlu dicatat, pengambilan sebagian jalur ibu yang disebutkan tadi,

sama sekali tidak menunjukkan adanya sumber perasaan kekeluargaan dari

jalur perempuan dan penghormatan pada perempuan, karena sumber utama

perasaan kekeluargaan Arab hingga masa awal Islam tersebut tetap

berpegang pada relasi petrelineal, sebagaimana kebanyakan masyarakat

agresif lainnya. Sedangkan penghormatan kepada perempuan, yang

sebagiannya tercermin dalam beberapa sastra Arab, merupakan ekspresi

maternitas (sifat keibuan), yaitu perempuan dihormati apabila ia telah

menjadi seorang ibu.23

Reformasi yang dibawa Islam pada bangsa Arab ketika itu sudah

dapat merekonstruksi tatanan sosial yang jauh lebih baik dibandingkan

dengan masa sebelumnya,perempuan sebelumnya sama sekali tidak

mendapatkan posisi terhormat. Bahkan, al-Qur’an mengabadikan bangsa

Arab yang tidak senang dengan kehadiran anak perempuannya24 dan tidak

sedikit dari perempuan-perempuan Arab yang kemudian menjadi hak

waris bagi anak laki-lakinya sendiri yang sulung.25 Lebih dari itu,

perempuan daerah diperlakukan  layaknya barang yang diperdagangkan,

diwariskan pada anak-anaknya dan tidak mempunyai hak waris, dimiliki

oleh keluarganya dan tidak mempunyai hak untuk memiliki apapun.26

22Ruth Rooded, op. cit.,  51; Istilah sindrom yang digunakan Rooded disini dipahami
sebagai “Any Set of Opinions, events, actions, etc. that are cvaracteristic of a particular condition”
sebagaimana diartikan AP. Cowie (Ed.), Oxford: Advanced Learner’s Dictionary of Current
English, Edisi IV (Cet. XI: Oxford: Oxford University Press, 1994), h. 1306.

23DS. Margoliuth, Jurji Zaidan’s History of Islamic Civilization (New Delhi: Kitab Bahvan,
1978),  7.

24QS. al-Nahl (16):58-59.
25QS al-Nisa’ (4):22;
26Muhammad Rasyid Ridla, al-Wahy al-Muhammadiy (t.t.: al-Maktabah al-Islamiy, t.th.), h.

319.
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2. Budaya Masyarakat Arab

a. Budaya Masyarakat Arab Jāhiliyah

Sebenarnya sejarah bangsa Arab didirikan di atas fondasi ajaran

yang hanif yang di bawa Nabi Ibrahim AS, bapak para Nabi yang

membuat seluruh sendi kehidupan bangsa Arab menyatu dalam ajaran

Tauhid di bawah terang cahaya hidayah Allah, beberapa waktu kemudian

bangsa Arab perlahan-lahan menjauhi kebenaran ajaran itu. Seiring waktu

kehidupan mereka pun mulai tenggelam dalam kemusyrikan dan

kebodohan yang membutakan.27

Pada dasarnya kultur yang berkembang pada masyarakat Arab pada

umumnya adalah kultur klenik yang mempercayai takhayul dan khurafat.28

Fakta Arab Pra Islam memang berbeda dengan Yunani yang di kenal

dengan kecenderungan pada Filsafat. Jika orang-orang Yunani melihat

persoalan secara komprehensif dengan logika, tetapi orang-orang Arab Pra

Islam cenderung melihat persoalan secara parsial.29

Di samping itu, memang harus diakui bahwa Arab bukanlah

masyarakat yang dikenal dengan ilmu pengetahuan dan filsafat. Justru

Masyarakat Arab di kenal karena bahasa, puisi, amsal dan kisah, keempat

unsur ini merupakan modal kebudayaan dan rasionalitas yang

memungkinkan masyarakat mempunyai kehidupannya sendiri dan

menjadi ruh dari masyarakat Arab untuk hidup dalam sebuah sistem

sebagai masyarakat lainnya.

Dalam hal pendidikan, orang-orang Arab Pra Islam yang dapat

menulis dan membaca masih terbilang sangat sedikit, hal ini disebabkan

sebagian  mereka tidak berhasrat untuk mempelajarinya. Beberapa

27Al buthi, Fikih Sirah, Hikmah tersirat dalam lintas sejarah Rasulullah, terjemah,
(Jakarta: PT Hikmah, 2009), h. 36-37

28Sebagai contoh mereka melarang keras membunuh ular karena apabila mereka mati
hantu ular itu akan datang membalas, apabila orang telah mati, maka rohnya akan menjadi seekor
burung yang di sebut Hammah, mereka biasa memakai cincin dari besi atau tembaga dengan
kepercayaan akan menambah kekuatan dan masih banyak lainnyaMunawar Khalil, 2001,
Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW, Jilid I, (Jakarta; Gema Insani Press,2001), h. 25

29Zuhairi Misrawi, Mekkah; Kota Suci, Kekuasaan dan Teladan Ibrahim, (Jakarta; PT
Kompas, 2009), h. 116
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sejarawan berpendapat bahwa nyaris secara keseluruhan budaya yang

berkembang pada masa itu adalah budaya lisan. Orang Yahudi dan

Nasrani berperan sebagai para pemelihara kekayaan pengetahuan yang

dimiliki orang-orang Arab. Prestasi Intelektual orang-orang Arab pra

Islam adalah syair-syair mereka. Kebanggaan yang paling besar baik

sebelum dan sesudah kedatangan Islam adalah kefasihan (berbicara) dan

syair-syair mereka.30

Sebagai komunitas yang awam dalam budaya baca tulis maka

bangsa Arab menjadikan budaya lisan sebagai media pelestarian tradisi

yang utama. Syair merupakan ungkapan pikiran, pengetahuan dan

pengalaman hidup, hampir semua pengungkapan itu melalui bentuk syair,

dan yang lainnya berupa natsr (prosa), amtsal (perumpamaan), khitābah

(pidato). Kegiatan membuat dan membacakan syair-syair di depan umum

dilakukan di suatu pasar yang disebut Ukadz. Di antara syair-syair yang

terpilih kemudian digantungkan di dinding Ka’bah sebagai bentuk

apresiasi yang biasa disebut mu’allaqāt.31

Bahasa merupakan faktor yang penting dalam pembentukan

kebudayaan orang-orang Makah pra Islam. Ia menjadi salah satu kekuatan,

karena dengan bahasa mereka mampu menjalin kerja sama dengan

masyarakat Arab lainnya di luar Makah. Bahasa telah menjadikan Makah

sebagai masyarakat yang mampu berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

Inilah yang di sebut Ibnu khaldun dalam Al Mukaddimah sebagai bagian

dari peradaban.32

Bangsa Arab sejak jaman dahulu merupakan bangsa terkenal

karena mempunyai bahasa dan kesusatraan tinggi. Pada masa Jāhiliyah

keindahan dan ketajaman bahasa dan kesusastraan mereka sangat menarik

hati orang yang sungguh-sungguh belum tahu dan sudah tahu bahasa Arab.

Di samping itu syair merupakan salah satu kekuatan tersendiri, karena

itulah cara untuk mengekpresikan perasaan orang-orang Arab.

30Sayyid Ali Asgher Razwi,Op. Cit., h. 32
31Nurhakim, Noh,Sejarah Peradaban Islam, (Malang: UMM Pres, 2003), h. 17-18
32Ibid, h. 167
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Keterampilan mereka jarang dapat ditiru oleh bangsa-bangsa lain didunia,

bagaimanapun tinggi bahasa dan kesusasteraannya.33

Kumpulan syair disebut dengan puisi (diwan) yang merupakan

medium pengungkapan yang paling dikenal oleh orang Arab dan

merupakan produksi kebahasaan pertama. Kemudian disusul oleh pidato

(khitabah) sebagai budaya lisan kedua. Baik puisi (penyair) dan khitabah

(khotib) memiliki fungsi sosial yang cukup berpengaruh di komunitas

masyarakat Arab. Puisi bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki

kemampuan dalam olah kata, namun khotib mensyaratkan disampaikan

oleh pemimpin di kalangan kaumnya dan menjadi panutan akhlak dan

tingkah lakunya. Karena keberadaan khotib berfungsi sebagai mediator

diantara kaum, raja dan kepala.34

Zaman Jāhiliyah yang dinisbatkan kepada masyarakat Arab Pra

Islam, bisa dikatakan sebagai zaman orang-orang Arab Jāhiliyah dahulu

memiliki sifat pembangkang kepada Tuhannya. Mereka memiliki akal

pikiran namun tidak dipergunakan. Mereka bertingkah diluar aturan

Tuhan, didukung oleh lingkungan padang pasir, yang dapat memengaruhi

pembentukan mental dan karakter menjadi keras.

Kehancuran dan keruntuhan nilai hidup masyarakat Arab Pra Islam

tersebut, tercermin dalam tingkah laku mereka yang sangat bejat, tak

bermoral, dan bobrok. Di antara kerusakan moral bangsa Arab sebelum

Islam datang keji antara lain:35 Pertama , Meminum arak. Meminum arak

adalah salah satu adat kebiasaan bangsa Arab saat iru. Hampir rata-rata

diantara mereka adalah peminum. Di antara salah satu cara meminum arak

adalah dengan minum bersama-sama dalam suatu pertemuan, disertai

dengan perjudian. Demikianlah sampai beberapa puluh unta di potong

dari taruhan judinya, bila setelah berjudi, unta-unta yang telah di potong

33Keindahan sastra, sajak dan syair mereka dalam menggambarkan khayalan, melukiskan
keindahan alam, keadaan langit, bulan, dam bintang-bintang, air dan lain sebagainya.Munawar
Khalil, ibid, h. 122

34Karim, Abdul Khalik, 2002, Hegemoni Quraisy; Agama, Budaya, Kekuasaan. Terj M.
Faisol Fatawi Yogyakarta: LKiS. Hal 329-331 Dalam Achmad Faisol

35Munawar Khalil, 2001, ibid, h. 27
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(sembelih) dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan juga

dimakan bersama-sama sambil dihibur perempuan-perempuan bernyanyi.

Kedua: Judi atau bermain judi termasuk salah satu permainan yang

umumnya sangat di sukai oleh bangsa Arab sebelum Islam datang. Cara

mereka berjudi yang biasa mereka mainkan bermacam-macam. Misalkan

dengan bertaruh sesuatu atau dengan cara berlotre unta diantara beberapa

orang.36

Ketiga: Pelacuran. Pelacuran atau perzinaan antara laki-laki dan

perempuan pada masa sebelum datangnya Islam merupakan perbuatan

biasa dan tidak menjadikan rendahnya derajat orang yang mengerjakan.

Pelacuran dengan terang-terangan tidak diperbolehkan, tetapi orang boleh

mengerjakan dengan cara tertutup. Para perempuan pelacur dengan terang-

terangan membuka kedai pelacuran dan untuk tandanya mereka memasang

bendera di depan rumah masing-masing. Beberapa laki-laki boleh

mendatangi satu perempuan dan mencampuri seseorang seperti istri

bersama. Dan apabila perempuan itu hamil, maka mereka dipanggil oleh

perempuan itu dan kepada lelaki mana anak diserahkan. Lelaki itu harus

menerima dan mau menjadi bapaknya37

Keempat: Pencurian dan perampokan. Kekejaman yang dilakukan

bangsa Arab pada masa Jāhiliyah merupakan perbuatan yang biasa.

Barang yang dirampok itu bukan hanya harta saja tetapi segala yang

didapat termasuk orang yang dirampok, mereka dijadikan budak yang bisa

dijual belikan .38

Kelima: Kekejaman bangsa Arab pada masa itu dapatlah dikatakan

sampai melewati batas perikemanusiaan, mereka memandang rendah

derajat wanita dan membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Wanita

diperjual belikan untuk dijadikan budak dan menjadi pemuas nafsu laki-

laki. Bahkan ada hartawan yang memiliki banyak budak menjadikannya

36Sayyid Ali Asgher Razwi, Ibid., h. 29
37Ibid., h. 28, Maulawi S.A.Q, Husaini, Arab Administration, (Madras, t.tp, 1949), h.8,

Muhammad Isna Wahyudi, Op. cit., h. 22
38Ibid., 21, Asgher Rawzi, Ibid., h. 29
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sebagai alat pelacuran, sehingga pendapatan mereka harus diberikan pada

tuannya. Mereka juga membunuh anak perempuan yang baru lahir,

dikarenakan mereka takut kelak anaknya dirampas menjadi budak,

sehingga dapat menurunkan kehormatan keluarga dan kabilahnya, wanita

dianggap tidak begitu cakap dan efektif untuk mengikuti perang. Namun

tidak seluruh bangsa Arab memandang rendah wanita, ada diantaranya

yang menghormati martabat kaum wanita, seperti disuruh mencari kayu

bakar, memerah susu, dan lain-lain.39

Keenam: Kekotoran dalam urusan makan dan minum. Dalam

urusan makan dan minum dapat dikatakan tidak ada yang dilarang, karena

tidak ada yang dianggap kotor dan jijik. Segala macam binatang boleh

dimakan, bangkaipun boleh dimakan, binatang hidup disayat lalu dibakar

dan di makan, binatang mati karena di pukulpun mereka makan, darah dari

binatang itupun diminum, terkadang dibekukan kemudian dimakan.40

Ketujuh: Tidak mempunyai kesopanan. Pada masa ini mereka tidak

mempunyai kesopanan, misalkan saat melaksanakan thawaf, mengelilingi

Ka’bah pada musim haji, lelaki ataupun perempuan telanjang, mandi

dengan tidak menutupi kemaluan ditempat umum sudah menjadi adat

kebiasaan, demikian juga pada saat buang air kecil. Soal aurat baik laki-

laki maupun perempuan bukan menjadi soal yang penting.41 Kehidupan

masyarakat Jāhiliyah ini merupakan bagian dari sejarah Islam.

Masyarakat Arab Pra Islam (Jāhiliyah) di jazirah Arab telah

tinggal  dengan suatu pola dan struktur ssosial dan kebudayaan tertentu.

Mereka hidup dalam suatu kabilah-kabilah, disebut masyarakat Jāhiliyah,

karena karakter dan tabiat mereka yang keji, dan membangkang kepada

Tuhan, mereka senang menyembah berhala dan melakukan maksiat serta

membunuh. Di satu sisi, mereka juga memiliki budaya yang tinggi dalam

kesusastraan, syair.

39Isna Wahyudi, Op. cit.,
40Ashger Rawz,Op. cit., h. 30
41Ibid
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Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kesusastraan seperti

puisi dan prosa. Ia diciptakan untuk mengungkapkan dan melukiskan adat

istiadat, tata susila, agama, kepercayaan, kepahlawanan, peperangan,

pesoana alam, dan lain-lain. Pada waktu-waktu tertentu diadakan lomba

pembacaan puisi di tempat-tempat dimana orang Arab sering berkumpul.

Bagi yang memenangkan lomba tersebut, maka karya puisinya akan

digantug di dinding Ka’bah. Adapun tempat penyelenggaraan pembacaan

puisi itu ada lah Ukaz, Majinnah, dan Zu Majjaz.

Kesusastraan berbentuk prosa pun maju pesat di daerah tersebut di

atas, bentuk dari prosa bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Masyarakat

Islam sebelum Islam pada saat itu gemar sekali membacakan prosa dan

cerita-cerita di saat-saat tertentu, misal saat pertemuan-pertemua resmi

danhanya berkumpul-kumpul saja, kebiasaan itu menjadi budaya yang

berlanjut hingga Islam datang ke Arab

Bangsa Arab pada saat itu telah memiliki kemajuan ilmu

pengetahuan yang tinggi pula. Ilmu lain yang dimiliki mereka antara lain :

a. Ilmu Bangunan: hal ini dapat dibuktikan oleh kemampuan mereka

membuat rumah dengan cara memahat gunung-gunung batu, mereka

juga mampu membuat bangunan raksasa bernama Ma’rib yang

mamapu enampung air tatkala hujan. Lalu air itu dialirkan ke rumah-

rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari.

b. Ilmu sejarah: pada zaman itu ilmu sejarah hanya terbatas pada silsilah

keturunan saja. Mereka sangat pandai menghafal walaupun itu sangat

panjang, mereka jaga baik-baik silsila tersebut karena mereka

memiliki kebanggaan. Setelah kelahiran Islam, silsilah tersebut

dipergunakan untuk menghafal urutan hadist atau Rijalul Hadist.

c. Ilmu Tentang Iklim: pengetahuan mereka tentang iklim pada saat itu

masih sangat sederana. Mereka hanya tau kapan waktu menanam

kurma, dan kapan waktu datangnyamusim dingin untuk berdagang ke

Yaman, dan musim panas berdagang ke Syam.
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d. Ilmu Astronomi: menurut pengetahuan mereka, bintang itu dibagi atas

12 kelompok, yaitu enam buruj utara yang terdiri dari mizan, aqrab,

qus, juddi, dalwu, dan hut. Buruj selatan yaitu ; hama, seer, sarthoon,

asal, dan sumbullah.

3. Sistem Kekeluargaan Masyarakat Arab

Sebelum Islam datang, sistem kekeluargaan yang digunakan

masyarakat Timur (dunia Arab) adalah sistem kesukuan (nizam al-

qabail) yang bersandar pada “kerabat keluarga” (al-qarabah al-

usriyyah). Sistem ini pada umumnya menyebut sebuah keluarga dengan

nama kepala sukunya. Sistem kekeluargaan seperti ini pada dasarnya

diterima Islam, karena kedatangan Islam ke wilayah ini tidak banyak

mempengaruhi sistem kekeluargaan yang ada, bahkan Islam cukup adaptif

dengan sistem ini. Hal ini karena Islam tidak menggunakan sistem

tersendiri untuk sebuah sistem kekeluargaan.

Jenis-Jenis Keluarga Pada Masyarakat Arab, dibedakan oleh sistem

kehidupan sosial bangsa Arab antara kehidupan nomaden, pedesaan, dan

perkotaan, yang telah mengakibatkan perbedaan model-model keluarga

Arab. Oleh karena itu, ada tiga model keluarga Arab, yaitu pertama:

keluarga nomaden, Kedua: keluarga pedesaan, dan Ketiga: keluarga

perkotaan.

a. Keluarga nomaden

Jenis keluarga didominasi oleh masyarakat yang berkabilah dan

berpindah-pindah, dengan tujuan merumput dan menggembala,

mengingat sulitnya kehidupan dalam masyarakat ini dan jauhnya dari

perkotaan. Karena itu, keluarga ini dipandang sebagai yang

bertanggung jawab penuh dalam mengawasi dan mendidik anak-

anaknya, Pengaruh-pengaruh padang sahara sangat terasa sampai

sebelum beberapa tahun dalam keluarga.42

42Isna Wahyudi, Op. cit., h.19, K.Hitti, Op. cit., h. 23 . Hanya saja Hitti hanya membedakan
penduduk di Arab menjadi dua kelompok, yaitu orang yang hidup mengembara berpindah-pindah
(orang badui), dan kelompok yang menetap. Menetap berarti meliputi orang kota dan orang
pedesaan
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b. Keluarga pedesaan

Jenis keluarga ini tersebar di masyarkat-masyarakat pertanian;

yaitu jenis keluarga yang tidak tampak jelas pada masyarakat Kuwait.

Jenis keluarga ini tampak di pelesok-pelosok daerah pertanian di negara

Arab, seperti di Mesir, Syam, dan Irak. Keluarga pedesaan menyerupai

keluarga nomaden dalam banyaknya jumlah anggota dan tangung

jawabnya yang besar terhadap anak-anaknya. Keluargalah yang

mendidik dan mengajari mereka profesi pertanian. Akan tetapi sekolah-

sekolah mulai menyebar dan merembet ke pelosok-pelosok negara

Arab. Maka sekolah-sekolah itu bekerja sama dengan keluarga dalam

tugas mendidik dan mempersiapkan generasi.43

c. Keluarga perkotaan

Keluarga perkotaan adalah keluarga yang bertempat tinggal di

kota-kota. Jenis keluarga ini lebih kecil kadarnya daripada jenis

keluarga nomaden dan pedesaan. Keluarga ini didominasi oleh berbagai

lembaga sosial dalam merawat anak-anak, seperti sekolah dan club.

Juga dalam keluarga ini kebebasan individu semakin bertambah. Hal ini

menuntut keluarga untuk mempersiapkan anak-anaknya dengan

persiapan yang lebih berat bagi kehidupan agar mereka mampu

menghadapi masalah-masalahnya.

Keluarga Nabi Muhammad Saw Rasulullah berasal dari Bani

Hasyim, yang bertanggung jawab dalam Pemeliharaan Ka'bah. Bani

Hasyim dinisbatkan kepada anak keturunan Hasyim bin Abdu Manaf

bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin

Fihr (Quraisy). Rasulullah sendiri adalah cicit dari Hasyim bin Abdu

Manaf, dengan nasab : Muhammad Rasulullah bin Abdullah bin Abdu

Muthalib bin Hasyim.

Keluarga Bani Hasyim, merupakan bagian dari Suku Quraisy, yang

merupakan anak keturunan Fihr (Quraisy) bin Malik bin Al Nadhar bin

43Ibid.,h. 24-25, Nasrudin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an,
(Jakarta: Para Madinah, 1999), h. 126
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Kinanah. Sementara Suku Quraisy, merupakan pecahan dari Bani

Kinanah, yang berasal dari Kinanah bin Khuzayma bin Mudrikah bin

Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan.

Sebagian besar bangsa Arab, termasuk Bani Kinanah, hanya

mengetahui leluhur mereka sampai kepada Adnan. Umar bin Khatab

pernah berkata : "Kami mengetahui daftar nenek moyang hanya sampai

kepada Adnan", bahkan Ibnu Abbas pernah menyatakan "antara Adnan

dan Ismail ada 30 generasi yang tidak diketahui"

Kepemimpinan Rumah Tangga dalam Masyarakat Arab Secara

tradisional, perkawinan lebih di lihat sebagai hubungan keluarga dan

komunal atau sosial, bukan sebagai hubungan antar individu. Secara

resmi, perkawinan juga dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme

reproduksi, pelestarian daur hidup manusia,  penguatan  ikatan  dan

kepentingan keluarga, penjagaan kekayaan pribadi melalui pewarisan,

sosialisasi, dan cara mencapai tujuan–tujuan lain yang bisa menjamin

terpenuhinya kepenitngan komunal meski mengorbankan kebahagiaan

individu.44

Dalam pembentukan keluarga, bangsa Arab mengikuti dua model

perkawinan, perkawinan Ba’al dan Shadiqah. Perkawinan Ba’al adalah

perkawinan yg didasari kepada dua model perkawinan, hasil

penangkapan perang dan persetujuan antara pihak laki-laki dan

perempuan. Dalam perkawinan model ini perempuan dan anaknya

dikuasai oleh pihak laki-laki setelah pembayaran mahar, yang

maksudnya sebagai uang pembelian atau pengganti, kepada keluarga

(wali) perempuan.

Perkawinan Shadiqah adalah perkawinan yang didasari pada

kesepakatan pihak laki-laki dan perempuan. Dalam model ini ada yang

disebut dengan perkawinan Benna dan Mut’ah. Dalam perkawinan

Benna perempuan tetap menjadi kliennya sendiri, sehingga perempuan

44Halim Barkat, DuniaArab: edisi terjemahanolehIrfanM/Zakkie,  ( Bandung: NusaMedia,
2012), h.142
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mempunyai kemerdekaan dan kebebasan di bawah perlindungan laki-

laki dari kliennya sendiri.45 Pada masa awal Islam, beberapa model

perkawinan Arab pra Islam ini masih dipertahankan, seperti perkawinan

melalui penangkapan perang dan kawin mut’ah.46 Akan tetapi, model-

model perkawinan yang dianggap tidak bisa membentuk tatanan sosial

yang solid tidak lagi diberlakukan dalam masyarakat Islam. Oleh

karenanya, semua bentuk perkawaninan Arab tradisional tidak ada lagi

dilaksanakan dalam masyarakat Islam, kecuali model perkawinan

ba’al.47

Islam datang merujuk kepada peraturan-peraturan yang memuat

masalah keimanan, etika dan kesalehan. Pada tingkat keagamaan dalam

Islam laki-laki dan perempuan setara dalam pandangan Tuhan.48

Sedangkan sebagai kebudayaan Islam merujuk kepada pemikiran dan

prakti-praktik orang-orang muslim dalam konteks sosial, ekonomi dan

politik yang berubah. Dalam konteks kebudayaan inilah perempuan

belum diperlakukan setara dengan laki-laki, karena al-Qur’an tidak

mungkin melakukan pembaharuan tanpa mempertimbangkan norma-

norma sosial yang berkembang di masyarakat ketika itu.

Al-Qur’an diturunkan membawa pembaharuan secara bertahap

terhadap situasi masyarakat Arab yang telah memiliki tradis yang telah

mengakar, adapun pembaharuan pada tahap awal, dikondisikan, bukan

dilembagakan oleh Islam.49

45Isna Wahyudi, Op. cit., h. 51
46Ibid. Beberapa praktek perkawinan yang ada selain perkawinan mut’ah yaitu perkawinan

badal, yaitu seorang laki-laki dapat meminta laki-laki lainnnya untuk melepaskan isterinya untuk
dikawini, perkawinan sighar, yaitu perkawinan seorang laki-laki dapat mengawinan anak
perempuan atau saudara perempuan lainnnya dengan syarat ia mengawinkan anak atau saudara
perempuannya kepada laki-laki tersebut, dan tidak ada mahar, perkawinan za’inah perkawinan
laki-laki dengan perempuan yang berhasil dia tawan pada saat perang dan tidak ada mahar. Selain
itu perkawinan daizan, yaitu apabila seorang suami meninggal maka anak yang tertua berhak
mengawini isterinya.Bila ia ingin ia boleh mengawinkannya kepada orang lain atau melarangnya
kawin dengan orang lain sampai meninggal.

47Ibid., h. 37
48Q.S: al-Hujurat: 18
49Isna Wahyudi, Op. cit., h. 43-45, John L. Esposito dan Natana J. Delong-Bas, Women in

Muslim Family Law, (New York: Syracuse University Press, 2001), h. 12-13
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Islam datang dengan membawa perubahan terhadap kebiasaan

yang ada di masyarakat Arab, kebiasaan perkawinan daizan (kebiasaan

mewarisi isteri dari ayah, kecuali ibu kandung) oleh anak laki-laki

tertua, maka dilarang sebagaimana dalam Q.S:al-Nisa’:19 dan 22. Laki-

laki juga mempunyai hak mengawini budaknya. Laki-laki juga biasa

isterinya terutama budaknya untuk prostitusi, maka dilarang dalam Q.S:

al-Nur:33. Kibiasaan tersebut, maka sama dengan kepemilikan laki-laki

atas harta kekayaan yang dapat diwarisi.

Perkawinan poligami yang tak terbatas adalah kebiasaan

masyarakat Arab pra Islam, maka dilarang dalam Q.S:al-Nisa’:33, al-

Qur’an memberi batasan kebolehan poligami batas empat. Adanya

kebiasaan dalam perkawinan pembayaran mahar dan sadaq. Mahar

untuk pengantin laki-laki dan sadaq untuk wali, mahar dianggap untuk

pembelian terhadap perempuan. Kepala keluarga yang memiliki status

yang tinggi, bisa saja menjual anak-anak perempuan mereka dengan

mahar yang tinggi.

Islam datang dengan memperbaiki sistem, bahwa mahar bukan

pembelian terhadap perempuan, maka makna mahar diperbaiki dengan

sebutan nihlah sebagaimana dalam Q.S: al-Nisa’:4, bahwa pemberian

tersebut tidak disertai harapan menerima imbalan apapun, pemberian

tersebut merupakan bukti cinta dan kasih sayang serta ikatan

kekerabatan.50

Pada masa Arab pra Islam, menurut Schacht, hubungan antar jenis

kelamin banyak  ditandai dengan perceraian yang terjadi, seks bebas

dan ikatan perkawinan yang bebas, maka sulit untuk membedakan

antara perkawinan dengan prostitusi.51 Pada awalnya sebelum transisi

bentuk perkawinan yang dominan adalah matrilokal atau uxorilocal dan

pemikiran matrilineal lebih menonjol, seorang perempuan memiliki

50Ibid., h. 56, Muhammad Rasyid Ridha, Panggilan Islam Terhadap Wanita, Terj. Afif
Muhammad, Cet.I, (Bandung: Pustaka, 1986), h. 16

51Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, (Oxford: Clarendon Press, 1964), h. 7,
W. Montgomery Watt, Muhammad at Madinah, (Oxford: The Clarendon Press, 1956), h. 283-284
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kekuasaan untuk menceraikan laki-laki.52 Namun seiring waktu dengan

masa transisi dari matrilineal ke patrinileal, praktek-praktek perceraian

yang menunjukkan dominasi laki-laki terhadap perempuan secara

umum dapat dijumpai di masyarakat Arabia pra Islam, hak cerai berada

di tangan suami.53Hal ini, karena berkembangnya sistem perkawinan

ba’al, bahwa suami identik dengan pemilik isteri, karena merasa telah

membayar mahar kepada orang tua perempuan.

Dengan demikian, laki-laki Arabia menikmati kekuasaan mutlak

terhadap masalah perceraian, dan mendorong penyalahgunaan yang

terus menerus, mereka biasa menceraikan isteri mereka dengan

berbagai alasan.54 Bahkan mereka biasa menceraikan isterinya,

kemudian mengambil lagi isterinya kapan mereka mau,55 dapat juga

mereka menceraikan isterinya seratus kali atau lebih setelah itu

mengambilnya kembali.56 Gambaran ini menunjukan dominasi laki-laki

yang sangat kuat terhadap perempuan terutama dalam masalah

perceraian, apalagi semasa perceraian perempuan tidak mendapat

nafkah dan laki-laki bebas dari tanggungan apa-apa.

Arab sebagai bangsa yang lama memiliki peradaban, memiliki

karasteristik tersendiri dalam tradisi perkawinan dimasyarakat. Istri

menempati posisi pasif. Maksudnya, seorang istri benar-benar tunduk

dan patuh terhadap segala keputusan yang ditetapkan oleh pihak suami.

Secara umum, aturan tersebut telah mengimplementasikan apa yang

biasa dijelaskan dalam agama Islam, namun kenyataab dalam praktek

kesehariannya terdapat beberapa unsur yang menjadi khas dari tradisi

perkawinan di Arab.

Kecenderungan istri sebagai pelayan suami mengarah kepada

“tidak berkuasa”nya seorang isteri. Sebelum menikah,  seorang kepala

52Ibid., h. 381, Engineer, Op. cit., h.43
53Isna Wahyudi, Op. cit., h. 61
54Engineer, Op. cit., h. 43
55Al-Dahlawi, Hujjatullah al-balighah, Juz II, (Qahirah: Dar al-Turats, 1355H), h. 138
56Isna Wahyudi, Op. cit., h. 61, Haifaa A. Jawad, The Rights of Women in Islam: An

Authentic Approach, (New York: ST Martin’s Press, 1998), h. 104
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keluarga atau ayah mempunyai  hak  otoritas  dalam memilihkan

pasangan hidup bagi anak perempuannnya. Pada tahap Awal, sebelum

Berkeluarga, orang tua wajib untuk meminta izin kepada anak

perempuannya jika ingin menikahkannya.Tetapi, meskipun demikian

orang tua mengharapkan agar si anak memasrahkan jodohnya kepada

kedua orang tuanya. Langkah tersebut diambil demi menjaga harkat dan

martabat keluarga dimata masyarakat sekitar. Jika anak tidak menuruti

kemauan orang tuanya, maka bisa berdampak pada jatuhnya

kehormatan keluarga dimatamasyarakat sekitar.

Orang tua rsebut di atas selalu mengharapkan kalimat “jika kalian

menghendaki” atau “kalian tahu apa yang  terbaik untukku”. Meskipun

telah melalu prosedur yang telah menjadi kesekapatan, pada akhirnya

hak prerogatif seorang ayah selalu ditunjukan secara implisit. Tetapi

apabila seorang gadis memaksakan kehendaknya untuk menikah dengan

orang yang   di cintainya, maka Islam memperbolehkan dengan catatan

pilihannya bukan didasari fisik semata dan merupakan pilihan yang

tepat.57

Seperti yang telah disebutkan di atas, kehormatan keluarga menjadi

pertimbangan yang amat penting. Oleh karena itu pada tahap pertama :

Ketika seorang anak gadis lebih memilih seorang yang di cintainya

ketimbang pilihan ayahnya, dan status laki-laki tersebut tidak setara,

maka orang tua juga mempunyai hak untuk membatalkan hak anaknya.

Ketika akan menuju  kehidupan berkeluarga, posisi anak

perempuan sudah sangat lemah dalam hak memilih calon suami,

dependisasi yang terjadi sudah  menyeluruh. Fenomena ini,

menunjukkan bahwa kekuasaan seorang laki-laki di Arab jauh lebih

tinggi dari perempuan dalam kehidupan berkeluarga. Tahapan Kedua:

setelah perempuan menikah. Pada tahapan kedua ini, posisi seorang

wanita telah menjadi seorang istri yang sah bagi suaminya, budaya pada

masyarakat Arab dahulu, memposisikan perempuan sebagai  seseorang

57 Ibid., h. 143
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yang   minim akan  kebebasan  dalam  berkarya dan  memilih

kegiatannya.  Emansipasi  sulit  untuk  diwujudkan, merekatidak pernah

mendapatkan kesempatan bekerja diluar rumah, perempuan hanya bisa

di nilai berdasarkan peran- perannya sebagai ibu, saudara, atau anak.58

Dependisasi suami terhadap istri dilakukan dengan alasan untuk

melindungi keluarga, akhirnya suamilah yang lebih berhak untuk

mengeksplorasi bakat-bakatnya entah dalam pekerjaan atau yang

lainnya sedangkan istri harus setia menjadi pelayan keluarga.

Seiring kemajuan pola pikir masyarakat Arab, para pemikir yang

memiliki progresifitas tinggimulai merubah mindset tersebut. Reposisi

terhadap perempuan dilakukan dan dikembangkan layaknya peran-

peran pada kaum laki-laki. Kemerdakaan perempuan terus diupayakan

oleh orang-orang yang  mempunyai keprihatinan atas sistem yang telah

di anut tersebut. Namun di sisi lain, akibat sistem yang telah melahirkan

sebuah institusisosialini,59 sulit untuk dirubah, masih menjadi harapan

besar. Pola pikir masyarakat Arab dalam memandang wanita apabila

ditanya tentang seorang wanita, maka kalimat yang akan

didapati adalah penunjukan pada seseorang yang memilikinya. Seperti

wanita ini adalah istri sianu, anak si itu, atau pasangan seorang lelaki,

ibu, istri. Pada akhirnya ia selalu dikaitkan dengan laki-laki karena tidak

memiliki eksistensi independen.60

Dengan terbentuknya posisi wanita sebelum dan atau setelah

berkeluarga sebagaimana digambarkan di atas, dapat dipahami bahwa

suami yang berkuasa penuh dan mempunyai hak-hak yang jauh lebih

besar dari seorang istri dalam sebuah keluarga, oleh karena itu , posisi

seorang suami menempati posisis superrior.

58Ibid., h. 139
59Maksudnya adalah pola atau sistem kebudayaan yang telah mengakar dimasyarakat
60al-Mar’a al- Arabiyya dalam Dunia Arab; 2012:139
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B. Tanggung Jawab Nafkah

1. Nafkah Dalam Rumah Tangga

Term “nafkah” adalah term yang diadopsi dari bahasa Arab dan

memiliki banyak arti disesuaikan dengan konteks penggunannya dalam

kalimat. Nafkah adalah bentuk kata dasar atau kata benda dari kata kerja

nafaqa-yanfiqu yang berarti lari-lari atau habis dan musnah, atau dalam

bentuk masdar infaqa yang berarti al-ikhraj yaitu mengeluarkan61atau yang

sering disamakan artinya dengan kata kerja, nafada, nadama, dan zahaba.62

Kata-kata di atas memiliki makna yang sama yaitu menunjukkan

keberpindahan suatu hal ke hal yang lain. Kata mada yang artinya berlalu

atau lewat dan zahaba yang berarti pergi, serta kharaja yang berarti keluar,

sama-sama mengandung arti perpindahan dari satu tempat atau situasi ke

tempat atau situasi lain. Sedangkan kata nafada yang berarti habis, juga

diartikan sebagai perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semulaada

menjadi tidak ada.63

Secara etimologis, nafaqa (dalam bentuk muta’addiy anfaqa) berarti

perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu.Sedangkan nafkah

sebagai kata dasar atau kata bendanya akan berarti sesuatu yang

dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan

tertentu. Kata nafaqah atau infaq hanya digunakan untuk pengertian

positif.64

Sedangkan secara terminologi, istilah nafkah dirumuskan oleh para

ulama’ berbeda-beda, Imam Malik misalnya mengatakan bahwa nafkah

adalah sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan atau

kebutuhan manusia yang tidak melampai batas.65 Sayyid Sabiq mengatakan

bahwa nafkah yang terkait dalam rumah tangga yaitu terhadap isteri adalah

61Sholeh Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-I’lam, (Beirut: al-syirkiyah, 1986), h. 828
62Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid II,

Cet.II, h.765
63Ibid.
64Ibid.,Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha Dimyathi, I’anah at-Thalibin, (Beirut:

Dar al-Fikr, tt), Juz 4. 60.N. Husna (2013). digilib.uinsby.ac.id/11029/26/Bab2.diunduh 3/29/2016
65Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Beirut: dar al-Jiil,

1409H/1989M), h. 518-519
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penyediaan kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-

obatan, meskipun isteri itu kaya, nafkah merupakan suatu yang wajib,66

berdasarkan al-Qur’an, al-Sunnah dan al-Ijma’.67 Dengan demikian yang

termasuk sebagai nafkah adalah sandang, pangan dan papan,68termasuk

dalam kebutuhan yang bersifat sekunder seperti perabot kerumahtanggaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka nafkah dapat dirumuskan dalam

pengertian yaitu kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat dari

perbuatannya yang harus menanggung beban, tanggung jawab, berupa

pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok ataupun

sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya.69

Adapun yang menjadi penyebab diwajibkannnya pemberian nafkah

kepada isteri oleh suami adalah berdasarkan akad pernikahan yang sah.

Menurut Sayyid Sabiq isteri dibatasi dan ditahan untuk suaminya, agar

dinikmati oleh suaminya, isteri wajib mentaati suami, tinggal di rumahnya

dan mengurusnya serta mengasuh dan mendidik anaknya. Sebagai

penyeimbang atas semua itu, maka suami wajib untuk mencukupi

66Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Huz III (Beirut: dar al-Fikr, 1983), h.430
67hal ini menurut Sayyid sabiq berdasarkan Q.S. al-Baqoroh: 233 dan al-Tallaq: 6-7,

berdasarkan hadis Nabi tentang nasehat nabi ketika sehabis haji Wada’ mengenai perempuan, lihat
Muslim, Shahih Muslim,Kitab al-Hajj, Bab Hajjatu Nabiy, Juz I, h. 462, no. 1218, Abu Daud,
Sunan Abi Daud, Kitab al-Manasik, Bab Shifatin Hajjatin nabiy, Juz II, h. 462, no. 1905, Ibn
Mājah, Sunan Ibn Majjah, Kitab al-Manasik, bab Hajjatin Nabiy, Juz I, h. 1022-1025, no. 3074,
Al-Darimi, Sunan al-Darimi, Kitab al-hajj, Babfi Sunnatil Hajj, Juz I, h. 375, no. 1857, Ahmad
bin hanbal, Sunan Ahmad bin Hanbal, Juz V, h. 73, selanjutnya hadis dari Hakim bin Mu’awiyah
al-Qusyairi tentang hak isteri:

جر اال يف بالوجهتطعمها اذا طعمت وتكسوها اذااكتسيت والتضر  البيت                  وال تقبح وال  Artinya:” memberinya
makan apabila kamu makan, memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Jangan memukul
wajah, jangan mejelek-jelekannnya, dan jangan berpaling kepadanya kecuali di dalam rumah.
Lihat Abi Daud, dalam Sunan Abi daud, Kitab Nikah, Bab Hakikil mar’ah ‘ala zaujiha, Juz II, h.
606, no. 2142, Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Kitab al-Nikah, bab Hakikil mar’ah ‘ala al-Zauj, Juz
I, h. 593, no. 1850, Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin hanbal, Juz IV, h. 477., Juz V., h. 3-5.
Adapun ijma’ para ulama menurut Ibn Qudama’: Ahli ilmu sepakat atas kewajiban member nafkah
oleh suami kepada isteri mereka apaila telah baligh, kecuali isteri yang durhaka di antara mereka,
disebutkan oleh Ibn Munzir dan ulama’ lain: di dalamnya ada pembelajaran, bahwa perempuan
ditahan dan dilarang oleh suaminya untuk bertindak dan mencari nafkah sehingga sang suami
memiliki kewajiban untuk memberinya nafkah. Lihat Syyid Sabiq, Op. cit., h. 432.

68Mardani.Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011).
Hal: 75

69Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang
Negara Muslim Kontemporer, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2013), 181. Lihat juga N.
Husna.op.cit.hal. 21
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kebutuhan isteri dan menafkahinya selama, hubungan suami isteri masih ada

di antara keduanya.70 Secara kaidah umum bahwa setiap orang yang ditahan

atau tidak diperbolehkan keluar untuk memenuhi hak dan memberikan

manfaat kepada orang lain, maka nafkahnya ditanggung atau menjadi

tanggungan bagi orang yang menahannnya.

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab, yaitu:

istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), dan hamba atau

orang lain karena dibawah penguasaan. Kewajiban karena perkawinan

adalah merupakan dasar yang utama daripada kedua sebab lainnya,

sedangkan kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab di bawah

penguasaan. Pemberian nafkah ini disusun secara hierarkis dari yang paling

dekat sampai seterusnya.71

Al-Qur’an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi

nafkah kepada istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan

pendapatan. Istri tidak diwajibkan memberi suaminya apa yang didapatkan

atas usahanya sendiri. Adapun wajib nafkah atas suami kepada istri adalah,

karena selesainya akad yang sah, wanita menjadi terikat dengan hak

suaminya, yaitu untuk menyenangkan suaminya, wajib taat kepadanya,

harus tetap dirumah untuk mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak

dan mendidiknya, sehingga sebagai imbalannya Islam mewajibkan kepada

suami untuk meberi nafkah kepada istrinya.72

Sebagaimana syarat seorang isteri yang mendapat nafkah dari seorang

suami menurut Sayyid Sabiq; pertama : Akad nikah yang dilangsungkan

adalah akad nikah yang sah, Kedua: Isteri menyerahkan diri kepada suami,

Ketiga:Isteri tidak menolak untuk berpindah tempat manapun yang

dikehendaki oleh suami, Keempat: Keduanya memiliki kemampuan untuk

menikmati hubungan suami isteri.73Ini syarat umum yang biasa

70ibid.
71Mardani, Op. cit, h.75
72Al-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Beirut: dar al-Fikr, 1977), h. 148
73Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Juz X, (Damaskus: Dar fikr,

2007/1428), Cet.X, h. 112-113, lihat ibid.
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dikemukakan oleh para ulama’, yang pada intinya menitik beratkan bahwa

wajibnya nafkah suami atas isteri karena suami telah menahan atau isteri

tertahan untuk mencari nafkah, karena merupakan hak bagi suami untuk

menahan isterinya mencari nafkah untuk keluarga.

Nafkah suami terhadap istri selama perkawinannya di bangun atas akad

yang sah, tanpa memandang istrinya muslim atau tidak, kaya atau miskin.

Kewajiban ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Perintah memberikan

nafkah ini sudah berdasarkan al-Qur’an, al-Sunnah, al-Qiyas, dan Ijma’

sebagaimana penjelasan di atas.

Dengan demikian tujuan dari nafkah suami yang diberikan terhadap

isterinya adalah salah satu realisasi dari tanggung jawab seorang suami

terhadap isterinya sebagai konsekwensi  dari adanya ikatan pernikahan dari

keduanya. Konsekwensi dari tali pernikahan yang telah dibina adalah

berupa hak dan kewajiban antara suami dan isteri, di antara kewajiban

suami adalah menafkahi isterinya lahir dan batin.

2. Jenis-Jenis Nafkah dalam Rumah Tangga

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa, nafkah dalam

rumah tangga adalah hak bagi istri dan merupakan kewajiban bagi suami

untuk memenuhinya. Adapun cakupan atau jenis nafkah yang diberikan

meliputi semua kebutuhan hidup istri, baik kebutuhan pokok maupun

kebutuhan skunder.

Berikut paparan lebih jelas tentang jenis-jenis nafkah yang menjadi hak

istri. Nafkah kepada istri dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu nafkah lahir

dan nafkah bathin. Adapun yang dimaksud dengan nafkah lahir adalah

semua kebutuhan yang berhubungan dengan keperluan jasmani termasuk

sandang, pangan dan papan.74 Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan

74Kewajiban suami memberikan nafkah di atas berdasarkan Q.S, al-Baqarah:233, Q.S, al-
Thalaq:6. Termasuk juga nafkah pendidikan bagi anak-anak, menurut para ulama’ berdasarkan
Q.S, al-Tahrim: 6, alasan mereka agar keluarga terhindar dari api neraka, hendaklah memahami
ilmu-ilmu yang terkait dengan hal itu.untuk memahami ilmu tersebut, harus belajar di lembaga
pendidikan yang sesuai, dan untuk belajar di lembaga pendidikan maka memerlukan biaya, yang
harus ditanggung oleh pencari nafkah di rumah tangga yaitu seorang ayah.
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bathin, adalah berhubungan dengan pemenuhan rasa aman, tentram dan

damai dalam kehidupan berumah tangga.

a. Kebutuhan nafkah sandang meliputi: pakaian yang layak sehingga

dapat digunakan untuk menutupi aurat istri, sebagai perhiasan bagi

penampilan istri dan sebagai pelindung badan dari panasnya sinar

matahari dan dinginnya suhu udara di malam hari.

b. Kebutuhan nafkah pangan meliputi: makanan yang sudah jadi dan siap

saji, yang tujuannya untuk menunjang metabolisme tubuh (istri dan

keturunannya) dengan baik. Berdasarkan penjelasan ini ternyata

kewajiban untuk menyediakan makanan yang sudah jadi atau dengan

kata lain memasak dan menyiapkan makanan adalah termasuk

kewajiban dari suami. Namun, karena kebaikan hati seorang istri, tugas

tersebut diambil alih sehingga suami mendapatkan keringanan dalam

melaksankan kewajibannya.75

c. Kebutuhan nafkah bathin adalah, suami wajib menciptakan rasa aman

bagi istri dan keturunannya dari segala gangguan dan bahaya yang

mengancam, memberikan rasa tentram dalam pergaulan sehari-hari

dengan menghindari perselisihan-persilihan antar pasangan seminimal

mungkin. Selain itu menciptakan keharmonian dan nuansa “rumah-ku

surge-ku” disetiap relung hati anggota keluarga.76

Selain jenis-jenis nafkah di atas, ada juga pendapat yang menambahkan

kewajiban nafkah suami adalah pada keperluan rumah tangga, seperti

perlengkapan tidur yang disesuaikan dengan kebiasaan ditempat tinggal

mereka. Termasuk dalam jenis-jenis nafkah lain yang wajib dipenuhi oleh

suami adalah pembantu dan nafkah atas pembantu. Karena pembantu wajib

ada, maka kebutuhan untuk pembantu (makan dan tempat tinggal) dengan

sendirinya menjadi wajib.Sedangkan untuk keperluan kosmetik, wewangian

dan sejenisnya tergantung kepada keinginan suami.Jika suami menghendaki

maka wajib bagi suami untuk memenuhi.

75Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga Persfektif al-Qur’an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni, (Depok: Elsas, 2011), h. 62)

76Ibid, h.: 63
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Adapun kadar nafkah yang wajib ditanggung oleh suami, menurut Ibn

Qudaimah suami berusaha mencukupi kebutuhan istri disesuaikan dengan

kemampuannya. Pendapat ini merupakan hasil kompromi dari pendapat

Imam Syafi’i yang memandang bahwa kadar nafkah disesuaikan dengan

kemampuan suami dengan pendapat dari Imam Maliki dan Imam Hambali

bahwa nafkah suami terhadap istri disesuaikan dengan kebutuhan istri.77

Apabila suami tidak mampu membayar nafkah, perkawinan dapat di

fasakh. Dasar logika pandangan ini adalah, kalau suami lemah syahwat saja

dapat menjadi alasan fasakh, padahal penyakit lemah syahwat hanya

mengakibatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekstra (kesenangan,

syahwat dan ladhdhat), dan tanpa terpenuhi kebutuhan seks badan tetap

dapat hidup. Oleh karena itu, alasan fasakh karena tidak ada nafkah lebih

kuat daripada alasan penyakit lemah syahwat. Dasar logika ini adalah Q.S:

al-Baqarah:229,78dan atsar ‘Umar yang menyuruh membayar nafkah atau

mentalak dengan syarat membayar nafkah yang sudah lewat terhadap suami

yang telah meninggalkan istrinya.

Ukuran dapat fasakh karena alasan tidak cukup nafkah adalah kalau

untuk hidup hari perhari saja suami tidak dapat mencukupi.Sama dengan

77 Khoiruddin Nasution.,Op. Cit. h. 197-198; Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Rafleksi
Kiai Atas Wacana Agama dan Gender. (Yogyakarta: LKIS, 2007). h. 152.

٧٨                           
       هللا         هللا        
   هللا         هللا        ٩٥

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang

ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil
kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu
khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum
Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh
isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah
kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka
Itulah orang-orang yang zalim”.Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan
penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan
pembayaran yang disebut 'iwadh, sebagaimana di atas".
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kiswah jika tidak dipenuhi dapat menjadi alasan fasakh, sebab kiswah adalah

satu keharusan untuk tegaknya rumah tangga. Sebagai catatan, pihak yang

menentukan apakah suami dapat mencukupi kebutuhan nafkah keluarga

atau tidak adalah hakim. Hal ini karena hakim diyakini orang yang dapat

menilai dengan adil, sementara kedua belah pihak dapat saja menilai dengan

subjektif masing-masing.

Meskipun istri rela dengan kondisi suami yang tidak mampu mencukupi

nafkah, isteri tidak wajib lagi melayani suami (istimtā'). Alasannya adalah

kerena suami tidak dapat menyerahakan sebagai gantinya, sama halnya

dengan seorang pembeli yang tidak membayar, maka sipenjual tidak wajib

menyerahkan barangnya.

Adapun cara pembayaran nafkah,secara prinsip dibayar perhari. Begitu

matahari terbit begitu nafkah dibayar,kecuali ada kesepakatan antara suami

dan isteri untuk membayar dengan cara lain, misalnya mingguan atau

bulanan,atau tahunan dan semacamnya, Sedangkan pembayaran kiswah

adalah setiap tahun ,yakni setiap awal tahun.

Kemudian isteri berhak menafkahkan hartanya. Dijelaskan bahwa, jika

nafkah dan kiswah sudah diserahkan suami kepada isteri,maka terserah isteri

untuk menggunakannya.Sama statusnya seperti mahar, pemberian (hibah)

atau pengganti,sepanjang penggunaan tersebut tidak memudaratkan badan

isteri yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan isteri meladeni suami

untuk bersenang-senang. Hal ini mengandung pengertian bahwa isteri

berhak menggunakan harta bendanya dari manapun sumbernya.79

3. Landasan Hukum Pemberian Nafkah

Legitimasi nash tentang hukum nafkah tercantum dalam beberapa ayat

al-Qur’an yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum,

khususnya dalam kewajiban yang timbul sebagai akibat dari terjadinya

hubungan perkawinan.

Memberi nafkah disini adalah segala macam belanja yang dikeluarkan

oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri dan anak-

79Khoiruddin Nasution, Op. cit., h.199
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anaknya. Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami

berdasarkan nash-nash al-Qur’an, Hadis Nabi dan Ijma’ ulama. Berikut

pembahasan tentang landasan hukum pemberian nafkah.

a. Konstruksi Hukum Nafkah

Konstruksi atau landasan awal adanya kewajiban pemberian nafkah

terhadap istri adalah dalam al-Qur’an:

1. Al-Baqarah (2) ayat 233:

                                   
                           
                              
                 هللا    هللا      .

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.dan
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan
warispun berkewajiban demikian. apabila Keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan Keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas Keduanya. dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan.”80

Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa ayah diwajibkan

menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui

anaknya, sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap

mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang suami diwajibkan

menafkahinya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya,

sudah tentu lebih wajib untuk diberi nafkah.81

80hmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata: Dilengkapi dengan Asbābun Nuzul dan Terjemah,
(Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 37-38

81Muhammad Thalib, Ketentuan Nafkah Istri dan Anak, Cet.1, (Bandung: Irsyad Baitus
Salam, 2000), h. 21
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1. At-Talaq ayat 7:

                     هللا  هللا  
     هللا     .

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban
kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”82

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti tentang

berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa

batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang

menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan

betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Al-Qurtubi berpendapat bahwa firman Allah liyunfikun maksdunya

adalah; hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya

yang masih kecil menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang

tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan

ornag yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang diberi nafkah

disesuaikan dengan ketentuan kebiasaan setempat. Sementara itu, yang

dimaksud dengan ayat (liyunfiku dzū sa’ati min sa’atihi) adalah bahwa

perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan

terhadap istri. Adapun maksud ayat (la yukalifullahu nafsan ila wus’ahā)

adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya

orang kaya dalam memberi nafkah.83

2. Hadis Nabi:

Hadis Rasullah SAW, Dari Aisyah RA:

ثـََنا َحيَْىي َعْن ِهَشاٍم قَاَل َأْخبَـَرِين َأِيب َعْن َعاِئَشَة َأنَّ ِهْنَد بِنْ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ َت ُعْتَبَة قَاَلْت يَا َحدَّ
َأَخْذُت ِمْنُه َوُهَو َال يـَْعَلُم ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح َولَْيَس يـُْعِطيِين َما َيْكِفيِين َوَوَلِدي ِإالَّ َما اهللاَرُسوَل 

فـََقاَل ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك بِاْلَمْعُروفِ 

82Ibid., h. 559
83Muhammad al-Qurtubi, al Jāmi' li Ahkām al-Qur’an (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-

Arabi, 1985), Juz XVIII. Hal: 170
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“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah
menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah
mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah
berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak
memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku
mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau
bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu
dan juga anakmu."84

َوِإنَّ َلُكْم َعَلْيِهنَّ أَْن َال اهللاَواْسَتْحَلْلُتْم فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اهللاِيف النَِّساِء فَِإنَُّكْم َأَخْذُمتُوُهنَّ بَِأَمانَِة اهللاتـَُّقوا 
َر ُمبَـرٍِّح َوَهلُنَّ  ْيُكْم رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ عليُوِطْئَن فـُُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهونَُه فَِإْن فـََعْلَن فَاْضرِبُوُهنَّ َضْربًا َغيـْ

بِاْلَمْعُروفِ 
”Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat
tawaran di sisi kalian.Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan
kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki
hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian” Dan sesungguhnya
hak kalian atas isteri kalian janganlah menginjak ditempat tidur kalian
orang yang kalian benci, bila mereka berbuat demikian maka pukullah
mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan, sesungguhnya mereka
memiliki hak atas kalian atas rizki dan pakaian secara ma'ruf".85

3. Kewajiban Nafkah Istri Menurut Fuqaha

Keempat Imam mazhab yaitu Mālikῑ, Hanāfῑ, Syāfi’ῑ dan Hambali

sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya

ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi keempat imam madzhab

memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu dan tempat. Perbedaan

tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan

nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan. Keempat imam

madzhab sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat

tinggal. Adapun penjelasan dari masing-masing fuqaha adalah sebagai

berikut:

a). Mazhab Mālikῑ

Menurut Imam Mālikῑ mencukupi nafkah keluarga merupakan

kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku

adil kepada isteri. Jika terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik

84 Al-Bukhari, Shahīh al-Bukhāri,Juz. III, h. 103
85Abu Dawud, Sunan Abi Daud, Juz. II, h. 462
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karena meninggal dunia ataupun perceraian, maka harta isteri adalah tetap

menjadi hak isteri. Demikian juga dengan suami, harta suami tetap

menjadi milik suami. Sementara harta yang tidak jelas statusnya adalah

menjadi hak suami, dengan alasan suami la pemilik rumah. Sebagai

pemilik rumah, jikapun suami membeli sesuatu untuk isterinya, pada

hakikatnya adalah milik suaminya, kecuali terdapat bukti bahwa benda

tersebut secara khusus diberikan untuk menjadi milik isterinya. Sedangkan

harta yang bukan perlengkapan rumah, seperti unta, sapi, kambing, dan

binatang lainnya, menjadi milik yang menggembalakan.86

Pendapat Imam Mālik di atas tegas menyatakan bahwa nafkah itu

adalah kewajiban suami, maka harta benda yang dimiliki dalam

berkeluarga tersebut pada hakekatnya adalah milik suami, isteri tidak

memiliki apa-apa. Karena dalam pandangan ini isteri adalah orang yang

menerima apa yang diberikan oleh suami, isteri tidak mencari nafkah dan

mengahasilkan harta apa-apa, oleh karena itu dalam pandangan Imam

Mālik tidak ada dia menyatakan tentang adanya harta bersama dalam

berumah tanggga. Imam Malik hanya menyatakan harta yang tidak jelas

atau tidak diketahui statusnya tetap menjadi hak suami.

Apabila terjadi perceraian atau talak, maka nafkah adalah wajib

untuk talak raj’i sampai habis masa iddah, sedangkan kalau talak ba’in

maka tidak wajib nafkah kecuali sedang hamil, 87demikian juga isteri yang

khuluk, apabila ia dalam keadaan hamil, maka wajib dinafkahi suaminya.88

Adapun tempat tinggal atau sukna adalah wajib disediakan oleh suami

bagi seorang isteri dan bagi isteri dalam semua jenis talak.89Berdasarkan

ayat di atas dijelaskan pula bahwa jika talak selain talak bain, suami dan

isteri saling mewarisi, dan suami tidak boleh mengusir isteri dari rumah

86Khoiruddin, Hukum Perkawinan, Yogyakarta: Acadimia + Tazzafa, 2013), h. 188
87Ibid., h. 471
88Ibid., h. 338
89sBerdasarkan Q.S. al-Thallaq: 6, sedangkan apabila thalaq ba’in tidak wajib suami

menyediakan nafkah, namun kalau tempat tinggal wajib dalam semua jenis thalaq. Sebagaimana
kasus Fatima binti Qais yang ditalaq ba’in suaminya Abu Amar Ibn Hafas sebagaimana di atas.
selengkapnya,Sahnun, Op. cit., Juz III, h. 471.
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dan jika isteri hamil maka suami wajib memberikan nafkah sampai

melahirkan.

Selain itu landasan bahwa suami tidak wajib menafkahi isteri yang

ditalak ba’in adalah hadis Nabi dari Mālik, ‘ani al-anbiyi s.a.w. annahu

qala al-mabtutahu la nafaqata laha’. Hadis lain, kasus Fatimah binti Qais,

yang ditalaq ba'in suaminya, Abi ‘Amar ibn Hafas. Ketika Fatimah

melapor, Nabi menjawab, “kamu tidak berhak mendapatkan nafkah90

b). Mazhab Hanāfῑ

Pembahasan secara khusus tentang hak dan kewajiban suami istri

tidak dapat ditemukan dalam kitab al-Mabsur dari mazhab Hanāfῑ. Namun,

dibahas secara umum dalam pembahasan hak-hak istri yang sekaligus

menjadi kewajiban suami. Hak isteri yang pertama : adalah mahar,

meskipun akad nikah tanpa disebutkan mahar-nya adalah boleh dan

nikahnya sah.

Menurut Abu Hanifah, mahar adalah kewajiban tambahan dalam

akad nikah sama halnya dengan nafkah. Berbeda halnya dengan kehadiran

kedua mempelai, yang merupakan wajib akad atau rukun akad, tanpa

kehadiran kedua mempelai akad nikah tidak dapat dilaksanakan.Adapun

dasar wajibnya mahar, khususnya setelah dukhul sebagaimana petunjuk al-

Qur’an dan akad nikah harus diganti dengan mahar, sehingga apabila akad

nikah sudah terjadi (sah) maka mahar wajib dibayar.91Maka fungsi kata bi

90Khoiruddin Nasution. Op. cit., h. 188-189, ibid.
91 Hal ini sesuai denganpenjelasannya adalah dari ayat an-Nisa (4): 24: yaitu mencari hak

(memiliki) nikah wanita dengan harta:

        هللا            
                هللا

 .

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak
yang kamu miliki.(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas
kamu.dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. (yaitu) mencari isteri-isteri dengan
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),
sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu
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pada kalimat bi amwalikum dalam ayat ini menunjukkan memiliki dengan

jalan mengganti. Menunjukkan ganti sebagai hukum pokok, yaitu dengan

membayar mahar.

Sedangkan kewajiban akad nikah merupakan stuntutan syari’at

berdasarkan surat al-Azhab (33): 50, yang didukung dengan hadis Nabi

dari Abu Sa’id al-Khudri.92 Hadis ini menunjukkan wajibnya pemberian

mahar dalam suatu perkawinan, sedangkan pegkhususan diberikan kepada

Nabi yang diperbolehkan menikah tanpa mahar.Sehingga dengan akad

nikah, wanita menjadi milik suami dengan syarat diganti dengan sejumlah

mahar, seperti halnya sebuah jual beli.

Jumlah mahar yang diberikan oleh suami disesuaikan dengan

kebiasaan tempat dimana akad nikah dilangsungkan. Keterangan suami

akan diambil, apabila tidak ada kesepakatan tentang jumlah mahar.

Ukuran minimal mahar mithl menurut Abu Hanifah adalah sepuluh dirham

perak. Hal ini berdasarkan hadis dari jabir,93Jasa juga dapat dijadikan

mahar, tetapi hanya untuk keadaan tertentu, bukan hukum yang umum.

telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-

samanya. Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan
24. Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah
ditetapkan. Ahmad Hatta, Op. cit., h. 82

92QS.al-Ahzab:50:
                  
                   
                       .

“ Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah
kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang
kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula)
anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara
perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak
perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan
perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau
mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.
Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang
isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi
kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
93Al-Turmuzī, Sunan al-Turmuzī, no. 1031
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Berdasarkan hadis dan penjelasan di atas, seorang suami yang

men-thalak istri sebelum melakukan hubungan seksual (dukhul) tidak

wajib membayar mahar, karena dengan thalak tersebut artinya suami

menghilangkan transaksi pokok sehingga tidak wajib membayar.

Hak isteri Kedua: adalah mencukupi nafkah istri. Landasannya al-

Qur’an,94serta hadis Nabi :

ثـََنا أَبُو َبْكرِ  ثـََنا احلَُْسْنيُ ْبُن َعِليٍّ َعْن زَائَِدَة َعْن َشِبيِب ْبِن َغْرَقَدَة اْلَبارِِقيِّ َعْن ُسَليْ َحدَّ َمانَ ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ
َثِين َأِيب أَنَُّه َشِهَد َحجََّة اْلَوَداِع َمَع َرُسوِل ا هللاَوَسلََّم َفَحِمدَ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ِهللاْبِن َعْمرِو ْبِن اْألَْحَوِص َحدَّ

رًا فَِإنـَُّهنَّ ِعْندَُكْم َعَواٍن لَْيَس متَْ  ِمنـُْهنَّ َشْيًئا َغيـَْر َذِلَك ِلُكونَ َوأَثـَْىن َعَلْيِه َوذَكََّر َوَوَعَظ ُمثَّ قَاَل اْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء َخيـْ
ُغواِإالَّ أَْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة فَِإْن فـََعْلَن  َر ُمبَـرٍِّح فَِإْن أَطَْعَنُكْم َفَال تـَبـْ فَاْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ َضْربًا َغيـْ

فـُُرَشُكْم ْم َفَال يـَُوطَِّئنَّ َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ َلُكْم ِمْن ِنَساِئُكْم َحقا َولِِنَساِئُكْم َعَلْيُكْم َحقا فََأمَّا َحقُُّكْم َعَلى ِنَساِئكُ 
٩٥.َأَال َوَحقُُّهنَّ َعَلْيُكْم أَْن ُحتِْسُنوا إِلَْيِهنَّ ِيف ِكْسَوِِنَّ َوطََعاِمِهنَّ َمْن َتْكَرُهوَن َوَال يَْأَذنَّ ِيف بـُُيوِتُكْم ِلَمْن َتْكَرُهونَ 

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah
menceritakan kepada kami Al Husain bin Ali dari Za`idah dari Syabib bin
Gharqadah Al Bariqi dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash berkata, telah
menceritakan kepadaku Bapakku bahwasanya ia pernah menghadiri haji
wada' bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau memuji
Allah dan mengagungkan-Nya, mengingatkan dan memberi wejangan.
Setelah itu beliau bersabda: "Perlakukanlah isteri-isteri kalian dengan
baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak memiliki
suatu apapun dari mereka selain itu. Kecuali jika mereka berbuat zina
dengan terang-terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan
mereka di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai.
Apabila mereka mentaati kalian maka janganlah berbuat sewenang-wenang
terhadap mereka. Sungguh, kalian mempunyai hak dari isteri-isteri kalian
dan isteri-isteri kalian mempunyai dari kalian. Adapun hak kalian terhadap
isteri kalian; jangan menginjakkan di tempat tidur kalian orang yang kalian
benci dan jangan diizinkan masuk rumah-rumah kalian terhadap orang
yang kalian benci. Dan sungguh hak mereka atas kalian; hendaknya
memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian dan
makanan."

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah isteri merupakan

kewajiban kedua setelah memberikan mahar kepada isteri,96senada dengan

94QS.al-Baqarah (2): 233, al-Nisa’ (4): 34, al-Thalaq (65): 6
95Ibnu Majah, Sunan Ibn Mājah, Juz I, (T.tp: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t. Th),  h. 593
96 Kewajiban ini berdasarkan Q.S: al-Baqoroh: 233, al-Nisa’: 34, al-Thallaq: 6, Hadis Nabi

Saw. Sahih Muslim, hadis no. 2137 (catatan kaki no. 3).
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pernyataan di atas.Sementara itu kadar sandang dan pangan yang wajib

ditunaikan disesuaikan dengan kebiasaan tempat tinggal mereka. Sebagai

tambahan pembantu rumah tangga termasuk perlengkapan sandang dan

pangan, sejalan dengan itu pembantu rumah tangga juga berhak mendapat

sandang pangan yang baik untuk hidupnya. Hanya saja ada perbedaan

tentang jumlah pembantu rumah tangga yang harus disediakan oleh suami.

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad al-Saibani cukup satu orang,

sedangkan menurut Abu Yusuf harus dua orang, satu untuk mengurus

urusan domestik rumah, dan yang satunya untuk urusan luar rumah.97

Kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap isteri diawali

sejak terjadinya akad nikah, karena dengan selesainya proses akad nikah,

berarti menjadi awal seorang wanita menjadi milik suami. Kewajiban

nafkah erat hubungannnya dengan hak bersenang-senang atau istimta’

suami, sehingga bila isteri tidak melayani suami, baik karena pergi atau

karena isteri menghindar, menjadi alasan bagi suami tidak wajib

memenuhi nafkah isteri. Seperti disebutkan, “kewajiban nafkah adalah

karena penyerahan (pasrah) diri isteri kepada suaminya. Karena itu kalau

isteri tidak menyerahkan dirinya berarti suami tidak wajib member nafkah

isteri.98

Dari pendapat di atas yang utama adalah penyerahan diri seorang

isteri, bila penyerahan diri isteri secara total untuk suami, maka hak isteri

mendapat nafkah menjadi kewajiban suami. Maka bila hal ini diambil

kebalikannnya, ketika suami tidak memenuhi nafkah terhadap isterinya,

maka tetapkah kewajiban isteri harus menyerahkan diri secara total kepada

suami, sehingga tidak boleh atau dilarang untuk bekerja atau mencari

nafkah di luar rumah, hal ini menuai beragam pendapat.

Kewajiban Ketiga: suami adalah menjaga isteri, sebab wanita

(isteri) berada dibawah kepemimpinan laki-laki (suami), berdasarkan hadis

97Shams al-Din al-Sarakhsi, al-Mabsut, Juz V (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1409/1989), h. 181,
Khoiruddin, ibid.

98Ibid., 186, Khoiruddin, ibid., (Hukum Perkawinan I),op. cit., h. 191
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bahwa seorang suami adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab

terhadap apa yang dipimpinnya, termasuk isteri.

Kewajiban Keempat:suami terhadap isteri adalah berlaku adil. Hal

ini terutama pada suami yang melakukan poligami.Keharusan berlaku adil

ini dapat dilihat dalam al-Qur’an,99 hadīs dari Aisyah yang menceritakan

perlakukan adil dari Nabi terhadap para isterinya.100 Serta ditambah

ancaman terhadap suami yang berpoligami ketika tidak mampu berlaku

adil kepada para isterinya.101

c). Mazhab Syāfi’ῑ

Menurut Imam al- Syāfi’ῑ kewajiban suami terhadap isteri sebagai

hak dari isteri adalah nafkah dari suami. Unsur nafkah yang termasuk

dalam biaya nafkah adalah biaya susuan, nafkah makan dan minum

(pangan), pakaian (sandang), tempat tinggal (papan), pembantu rumah

tangga dan kebutuhan seks. Suami juga wajib membiayai anak sampai

anak dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan

bermimpi bagi laki-laki, tatapi kalau anak dalam keadaan miskin,

sementara orang tua mempunyai kemampuan untuk membiayai , orang tua

masih wajib membiayai nafkah anak, meskipun sudah dewasa.102

99QS. Al-Nisa’ (4): 3

                       
    

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim
(bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,
tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.”  Adapun adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah perlakuan yang adil
dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat
lahiriyah.Sementara itu Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum
turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi
Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja”.

100Ibid., V: 217 anna al-anbiya’ saw ya’dulu fi…..
101Hadis riwayat Abu Hurairah r.a anna al-anbiya saw qala man kanat alhu zawjatani fa

mala ila ihdahunna fi al-qismi ja’a yaumu al-qiyamati wa ahadu shaqaihi ma’ilan. Ibid., V: 217.
Lihat juga Lihat Khoiruddin Nasution.Hukum Perkawinan I (2013), hal. 256-262

102Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Um, edisi al-Muzni, juz V (t.tp: tp, t.th)., h. 78, ibid.,
Sham al-Din, h. 80, ibid.
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Kewajiban memenuhi kewajiban suami terhadap isteri ini mulai

berlaku sejak terjadi akad nikah.103 Menurut al-Syāfi’ῑ tidak ada perbedaan

antara isteri yang masih kecil dan belum siap melayani seksual suaminya

dengan isteri yang sudah siap melayani suami, maka kewajiban nafkah

tidak dihubungkan dengan layanan tetapi dengan akad nikah.104 Dasar

kewajiban memenuhi nafkah isteri dan keluarga adalah dalam Q.S, al-

Nisa: 3:

                             
                     

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Q.S Al-Baqoroh: 233
                           
          هللاا                
                       
                        هللا      

      
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
apabila Keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
Keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas Keduanya.
dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan.

103Sham al-Din, Iibid., h. 78
104Koiruddin, Hukum Perkawinan I, Op. cit., h. 192.



138

Dan Q.S al-Tallaq: 6
                                
                                 

     .

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika
kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya.

Selain itu hadis Nabi tentang persetujuan Nabi isteri boleh saja

mengambil harta suami yang kikir untuk nafkah keluarga secukupnya.105

Menurut al- Syāfi’ῑ,  ayat-ayat dan hadis di atas menunjukkan kewajiban

bapak membayar biaya susuan, kiswah dan pembantu, mencukupi nafkah

isteri yang terdiri dari sandang, pangan, papan.106 Biaya yang harus

ditanggung kepada isteri hanya selama status perkawinan masih tetap.

Adapun kadar nafkah yang diberikan kepada isteri disesuaikan dengan

kemampuan dan kadar kepantasan di tempat mereka tinggal.107 Dasar

penetapan dan kadar untuk pembantu adalah berdasarkan Hadis Nabi,

bahwa pembantu berhak mendapat sandang, dan makan dengan baik, dan

tidak boleh memberi tugas diluar kemampuannnya.108

Jika dalam satu tahun suami tidak memberikan nafkah kemudian ia

menceraikan isterinya, maka suami harus membayar nafkah selama satu

tahun pada ketika menjatuhkan talak. Kalau talaqnya talaq raj’i, maka

nafkah yang harus dibayar adalah terhitung setelah habis masa iddah,

105Muslim, Shahih Muslim, (Riyad: Dar al-Mughni, 1998/1419), 942
106Al-Syafi’i,  al-Um, op. cit., h. 78, 89-90.
107Berdasrka Q.S, al-Thalaq:7, demikian juga nafkah yang diberikan kepada pembantu

berupa sandang, pangan , jumlahnya disesuaikan di lingkungan keluarga tersebut tinggal.
108Al-Syafi’I, Juz V, Op. cit.,  h. 90.
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sementara kalau isteri hamil, terhitung setelah melahirkan bayi yang

dikandungnya.109

Adapun bila suami tidak mampu mencukupi biaya nafkah

keluarga, maka tergantung pada isteri, apakah bertahan atau minta cerai.

Apabila terjadi perceraian anak yang belum berumur delapan tahun lebih

berhak diasuh oleh ibunya, dengan biaya asuh dari bapak, kecuali si ibu

menikah lagi dengan laki-laki lain. Setelah si anak berumur tujuh atau

delapan tahun dan berakal sehat, maka tergantung pilihan si anak, mau

memilih ikut ibu atau ayahnya, dengan nafkah tetap dari bapaknya. Kalau

anak memilih ikut dengan ibunya, maka ibunya tidak boleh melarang

bapak/suami mendidik anaknya, demikian juga sebaliknya, kalau anaknya

memilih dengan bapaknya, maka bapak atau suami tidak boleh melarang

ibunya datang menjenguk anaknya kapan saja.110

Imam al-Syāfi’ῑ dalam masalah nafkah terhadap isteri dan keluarga

berbeda pandangan dengan imam Mālikῑ dan Hanāfῑ yang penekanan

nafkah adalah ditinjau dari pelayanan isteri terhadap suami, penyerahan

diri secara total dari isteri kepada suami, tanpa melihat bagaimana suami

tersebut telah menafkahi keluarganya secara sempurna atau tidak. Imam

Syafi’i memandang bahwa suami harus memenuhi kewajibannnya

terhadap isteri dengan baik, yang berlaku sejak terjadinya akad nikah,

nafkah tidak semata-mata dihubungkan dengan layanan dan penyerahan

diri isteri terhadap suami, tatapi dihubungkan dengan akad nikah yang

telah dilaksanakan. Imam Syafi’i juga memberika solusi, bila suami tidak

dapat mecukupi nafkah keluarga, maka isteri boleh memilih untuk

bertahan atau berpisah dari suami, demikian juga masalah anak bila terjadi

perceraian antara suami isteri, tidak ada hak untuk melarang kedua belah

pihak (suami dan Isteri) untuk mendidik anak mereka.

Kewajiban suami untuk membiayai isterinya hanya selama status

perkawinan masih tetap. Apabila terjadi perceraian, suami hanya wajib

109Iibid., h. 80
110Iibid., h. 81-82
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memberikan nafkah sampai habis masa menunggu (‘iddah).Pemberian

nafkah inipun hanya untuk talak raj’i.Sedangkan untuk talak ba’in dengan

sendirinya tidak lagi wajib dinafkahi suami.Adapun alasannya adalah

karena setelah talak tidak ada lagi hubungan seksual (istimta’).

Kadar nafkah yang diberikan menurut mazhab nikah nikah Syāfi’ῑ

diberikan sesuai dengan kemampuan dan kadar kepantasan di tempat

tinggal mereka. Dasarnya adalah al-Qur’an at,111 Demikian pula, nafkah

yang diberikan kepada pembantu adalah terdiri dari sandang (makan dan

minum) dan pangan (kiswah) yang disesuaikan dengan kepatutan daerah

tempat tinggal berdasarkan hadis Nabi.112 Dengan demikian dapat

dipahami bahwa pembantu berhak mendapatkan sandang dan makan

dengan baik, serta tidak boleh memberikan tugas di luar kemampuannya

sebagaimana dalam hadis tersebut.

Seorang wanita yang memiliki ibu janda, menikah dengan seorang

pria, maka status ibu sama dengan anak wanita tersebut. Apabila

diklasifikasikan, maka nafkah yang harus ditanggung suami adalah: (1)

nafkah isteri, yang meliputi sandang, pangan, papan dan kebutuhan

biologis; (2) nafkah anak sampai dewasa, meliputi biaya susuan, sandang,

dan pangan; (3) nafkah pembantu, meliputi sandang dan pangan, dan (4)

nafkah ibu mertua yang janda dan tidak memiliki kemampuan memenuhi

nafkah. Imam syafi’i menegaskan bahwa suami wajib menunaikan

kewajibannya ini dengan baik.113 Dengan demikian dapat dipahami bahwa

ibu dari isteri yang janda termasuk dalam tanggung jawab seorang suami.

111QS, al-Thalaq (65): 7

       هللا      هللا    
"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.dan orang yang
disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

112Ibn Ruys, Bidayatul Mujtahid, Juz II, (Mesir: Mathba'ah al-istiqamah,  t. th), h. 54
113Khoiruddin Nasution. Ibid, hal. 191-195
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d). Mazhab Hambali

kewajiban suami membayar atau memenuhi nafkah isteri menurut

Imam Hanbali berdasrkan al-Qur’an dan Hadis Nabi.114 Menurut ijma’

para ulama’, Ibnu Qudama’ berpendapat wajibnya suami memenuhi

nafkah isterinya, dengan syarat dewasa (Baligh) dan tidak durhaka

(Nususz).115 Di sisi lain ditegaskan bahwa isteri berhak mendapat nafkah

dengan syarat dewasa yang siap melayani hubungan seksual suami,

menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Ibn Qudama’ menegaskan

ada atau tidaknya nafkah tergantung ada atau tidaknya hubungan suami

isteri (istimta’), kalau ada istimta’, maka nafkah wajib. Sebaliknya bila

isteri tidak menyerahkan diri atau wali tidak merestui, maka nafkah tidak

wajib. Oleh karena itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar isteri

mendapatkan nafkah dari suami, isteri dewasa, bersedia melayani suami

dan tidak nusyūz .116

Dalam Q.S, al-Tallaq: 6 di atas secara khusus menunjukkan

kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal isteri, logika yang

digunakan dari ayat ini, kalau bagi isteri yang ditalak saja harus wajib

tempat tinggal, apalagi bagi isteri yang masih hidup bersama suami.

Begitu juga dalam Q.S, al-Nisa’:19, tentang suruhan mempergauli isteri

dengan baik, salah satu bentuk pergaulan yang baik itu adalah dengan

menyediakan tempat tinggal, sebab tempat tinggal dapat berfungsi

menutupi kekurangan (aib), tempat bersenang-senang, tempat mendidik

anak-anak, tempat memelihara harta benda bersama.117

Nafkah yang ditanggung oleh suami meliputi semua kebutuhan

untuk kelangsungan hidup mereka sebagai pasangan suami isteri, 118

114Q.S: al-Tallaq: 7, Q.S: al-Isra’:  30, Q.S: al-Ahzab: 50, Hadis Nabi, Shahih Muslim, no.
2137

115Ibnu al-Qudama’, al-Mughni wa al-Sharh al-Kabiir , Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr,
1404H/1984M), h. 230 – 231, lihat Khoiruddin, Op. cit., h. 195

116Ibid., h. 282-283
117 Ibn Qudama’, Op. cit., h. 237 - 238
118sandang, pangan  dan papan, perlengkapan tidur seperti kasur dan semacamnya termasuk

di dalamnya, sesuai dengan kebiasaan tempat tinggal mereka. Pembantu dan nafkahnya termasuk
dalam nafkah yang harus ditanggung suami. Lihat lebih lanjut ibid., h. 231,236,  237, 239
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Adapun kadar nafkah yang harus di tanggung  dan dipenuhi oleh suami

menurut Ibn Qudamah, suami berusaha mencukupi kebutuhan isteri yang

disesuaikan dengan kemampuannya. Sementara kalau suami tidak mampu

membayar nafkah, perkawinan dapat difasakh.119

Ukuran dapat fasakh karena alasan tidak cukup nafkah adalah

kalau untuk hidup hari perhari saja suami tidak dapat mencukupi, sama

halnya dengan kiswah atau pakaian kalau tidak dapat terpenuhi, maka

dapat menjadi alasan fasakh sebab kiswah adalah suatu keharusan untuk

tegaknya rumah tangga.Yang menentukan apakah suami dapat mencukupi

kebutuhan nafkah rumah tangga atau tidak adalah hakim, karena diyakini

dapat menilai dengan adil.120 Meskipun isterinya rela dengan kondisi

suami yang tidak mampu mencukupi nafkah, si isteri tidak wajib lagi

melayani suami (istimta’).121

Nafkah yang telah diserahkan oleh suami kepada isteri, maka isteri

berhak untuk menafkahkannnya, terserah isteri untuk menggunakannnya,

sama statusnya seperti mahar, pemberian hibah atau pengganti, sepanjang

pengunaan nafkah tersebut tidak memudharatkan badan isteri yang

mengakibatkan berkurangnya kemampuan isteri untuk melayani suami.122

Imam Hanbali tetap menekankan adanya nafkah dihubungkan dengan

adanya istimta’ dan pelayanan terhadap suami, namun imam Hanbali

berpendapat bahwa apa yang telah diberikan nafkah kepada isteri menjadi

milik isteri, oleh karena itu isteri bebas untuk mempergunakannnya asal

tidak memudharatkan.

119Dasar logika pandanga ulama’ Hanbaliyah ini adalahkalau suami lemah syahwat saja
dapat difsakh, padahal penyakit lemah syahwat hanya mengakibatkan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang bersifat ektra (kesenangan syahwat dan ladhdhat), dan tanpa terpenuhi kebutuhan
seks badan dapat tetap hidup. Sebaliknya tanpa nafkah seseorang tidak akan dapat bertahan hidup.
Karena itu alasan fasakh karena tidak ada nafkah lebih kuat daripada alasan penyakit lemah
syahwat. Dasar logika ini berdasarkan Q.S, al-Baqoroh ayat 229, berdasarkan atsar ‘Umar  yang
menyuruh membayar nafkah atau men-thalak dengan syarat membayar nafkah yang telah lewat
terhadap suami yang meninggalkan isterinya. Ibid., h. 244, 247.

120Ibid., h. 245-246, 248-249.
121Alasannnya karena suami tidak menyerahkan gantinya, ibid., h. 250
122Ibid., h. 242-243.



143

4. Hak Istri Atas Suami

Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan

dan hak rokhaniah.123

1) Hak kebendaan

a. Mahar

Mahar (mas kawin) adalah hak material isteri. Pemberian mahar dari

suami kepada isteri yang akan menjadi hak miliknya adalah termasuk

keadilan dan keagungan Hukum Islam.

b. Nafkah

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian,

pengobatan isteri dan pembantu rumah tangga (jika suami mampu).

Hukum memberi nafkah adalah wajib124

2) Hak bukan kebendaan (rohaniyah)

Selain hak isteri yang berbentuk kebendaan, isteripun memiliki hak

yang bukan berupa kebendaan, yaitu:

a. Mendapat pergaulan secara baik dan patut.125

Kewajiban pertama suami terhadap isteri yang berupa non kebendaan

adalah isteri mendapat pergaulan secara baik dan patut.Artinya suami

“menghormati isteri”, bergaul dnegan baik, meperlakukannya dengan

wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut

didahulukan untuk melunakkan hati isteri.Seorang suami juga harus

memiliki kemampuan sikap menahan diri dari sikap yang kurang

menyenangkan terhadap isteri dan bersabar menghadapi isteri.

b. Mendapatkan perlindungan

Suami wajib memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang

mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau

123Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubiy, Al-Jāmi'’li Ahkām Al-Qur’an,
(Riyadh Dar Alam al-Kutub, 2003), 32

124Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid VII, terjemah Fiqhusunnah (Bandung: PT. Al-Ma’rif
125Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat danUndang-

undang Perkawinan, edisi. I. Cet 1. (Jakarta: Kencana, 2006), h: 190
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ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.Mendapatkan rasa

tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.126

c. Suami mendatangi isteri dan bersenggama dalam tempat yang tertutup.

Suami wajib mendatangi isterinya untuk bersenggama paling sedikit

sekali dalam satu bulan jika tidak maka suami dianggap durhaka

terhadap Allah. Al-Qur’an surat al-Baqarah (2):222. Jika suami

meninggalkan isterinya kemudian tanpa ada halangan apapun tidak

kembali, maka Ahmad berpendapat terhadap suami diberikan batas

waktu enam bulan.Jika tidak kembali setelah enam bulan maka

Pengadilan boleh menceraikan keduanya.127

d. Pembatasan kelahiran.

Islam menyebutkan bahwa menyukai banyak anak. Hal ini sebagai

tanda bahwa ada kekuatan daya pertahan terhadap umat-umat dan

bangsa lain. Sebagaimana dikatakan bahwa kebesaran adalah terletak

pada keturunan yang banyak, karena itu Islam mensyari’atkan untuk

menikah.128

Namun dalam keadaan istimewa Islam tidak menghalangi pembatasan

kelahiran dengan cara pengobatan guna mencegah kehamilan anaknya

dan tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan

sebaik-baiknya begitu pula kalau isteri keadaannya lemah atau tidak

mudah hamil atau suami dalam keadaan miskin. Pembatasan kelahiran

ini dibolehkan bagi laki-laki yang sudah banyak anaknya dan tidak

sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaik-

baiknya. Demikian juga apabila isteri keadaannya lemah atau susah

hamil atau suami dalam keadaan miskin.

5. Tanggung Jawab Nafkah Rumah Tangga dalam Persfektif Hukum

Keluarga Islam dan Hukum Positif.

Mengenai tanggung jawab nafkah rumah tangga dalam persfektif

hukum Islam, pelaksanaannya dapat kita lihat dari negara-negara Islam

126Ibid, 161
127Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 101
128Ibid, 121
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yang menerpakan hukum Islam dalam undang-undang pengadilan mereka.

Negara tersebut antara lain, Syiria. Dijelaskan dalam undang-undang

Syiria bahwa nafkah diberikan kepada istri sejak akad terlaksana.Hal ini

sesuai dengan ketentuan dalam bangunan fiqh klasik. Lebih jelasnya

termaktub dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 63: “Suami wajib memberikan rumah yang sama dengannya”.

Pasal 66: “Suami setelah istrinya sembuh dari penyakitnya hendaknya,

dia tiggal bersamanya”.

Pasal 67: “Suami jika berpoligami wajib memberikan tempat tinggal

yangs aman terhadap istri-istrinya”.

Pasal 71: “Nafkah meliputi sandang, pangan dan papan dan sejenisnya

yang baik yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam masyarakat.”

Pasal 72 ayat (1): “Suami tetap terikat dengan hal pemberian biaya hidup

kepada istri selama masih berlangsungnya perkawinan, bahkan bila istri

pengikut agama lain atau menetap di rumah keluarganya, kecuali bila

suami memintanya untuk tinggal bersama di kediamannya sementara istri

menolak tanpa ada hakya”.

Pasal 72 ayat (2): “Bahkan si istri mempunyai hak untuk menolak hidup

bersama suaminya jika suaminya tidak mematuhi untuk membayar mahar

secara seketika atau menyediakan tempat tinggal berdasarkan aturan

hukum.129

Sedangkan nafkah menurut Hukum Keluarga Tunisia menerapkan

mazhab-mazhab Maliki dalam hak-hak istri untuk mendapatkan nafkah

dari suaminya.Hal ini secara rinci dalam pasal- 32-34.Lebih jauh pasal 41

menyatakan bahwa istri diizinkan untuk membelanjakan harta pribadinya

guna biaya hidup dengan maksud untuk meminta ganti biaya

suaminya.Adapun mengenai besarnya jumlah nafkah disesuaikan dengan

kemampuan suaminya (pembayar) dan diperhatikan pula status istri serta

129Ibid.
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biaya hidup yang wajar pada saat itu, sebagaimana yang tertera pada

pasal 52.130

Pembahasan tentang nafkah suami terhadap isterinya menurut

perundang-undangan diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum islam (KHI). Dalam Undang-

undang no.1 tahun 1974, terdapat pada Bab VI pasal 30 sampai pasal 34

yang memuat tentang hak dan kewajiban suami isteri. Namun yang terkait

dengan pemberian nafkah dari suami  kepada isteri adalah pada pasal 34.

Pasal 34 Undang –undang Perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

(1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup  berumah tangga sesuai dengan kemampuannnya.

(2). Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannnya masing-masing dapat

mengajukan  gugatan kepada pengadilan. 131

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang nafkah suami

tersebut di atur dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban Suami Isteri

bagian ketiga tentang kewajiban suami isteri  pasal 80, sebagai berikut:132

(1).Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting

diputuskan oleh suami isteri bersama.

(2).Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannnya.

(3).Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan

memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa

(4).   Sesuai dengan penghasilannnya suami menanggung :

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri

130Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern
(Yogyakarta: Academia, 2012), h. 140-142

131Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 76, 77

132Ibid., h. 151
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b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi

isteri dan anak

c. Biaya pendidikan bagi anak

(5). Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4)

huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari

isterinya.

(6). Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap

dirinya sebagai tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

(7).   Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila

isteri nusyūz

Adapun tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat

kediaman bagi isteri, KHI mengaturnya dalam pasal tersendiri, yaitu pada

bagian keempat, tentang tempat kediaman, pasal 81. Sebagai berikut:

(1).Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-

anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah

(2).Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama

dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3).Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteridan anak-

anaknyadari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan

tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta

kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4).Suami wajib untuk melengkapi tempat kediaman sesuai dengan

kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat

tinggalnya, baik berupa alat  perlengkapan rumah tangga maupun sarana

penunjang lainnnya.133

KHI lebih rinci menjabarkan tentang nafkah isteri oleh suami,

walaupun masih dalam bab yang membahas tentang kewajiban suami dan

isteri, namun KHI secara detail menjabarkan apa saja yang termasuk dalam

tanggungan suami terhadap isterinya, begitu juga dengan tempat kediaman

133Ibid., h. 151-152
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bagi isteri. Walau pada poin selanjutnya dinyatakan bahwa kewajiban

tersebut dapat saja bebas ketika isteri rela ataupun isteri nusyūz.

Ketika terjadi sengketa nafkah, maka Hukum Acara Peradilan Agama

akan menggunakan asas-asas tertentu. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas personalitas ke Islaman

Tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama,

hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas personalitas

ke- Islam-an diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan

atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 2 penjelasan

umum alenia ketiga dan pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang

menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Ketentuan yang melekat pada UU No.3 Tahun 2006 tentang asas

personalitas ke Islaman adalah:

a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam

b. Perkara perdata yang disengketakan tentang perkawinan, waris, wasiat,

hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari’ah.

c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh

karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam

Khusus untuk perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran

menentukan berwenangnya Pengadilan Agama adalah hukum yang

berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan.

1. Asas Islah (upaya perdamaian)

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 59 UU No.1 Tahun 1974

tentang perkawinan,134 jo Pasal 31 PP.No.9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan UU No.1 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1

dan 2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun

2006 Tentang Peradilan Agama jo pasal 115 KHI, jo. Pasal 16 (2) UU

Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman.

134Undang-undang perkawinan
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2. Asas Terbuka Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 (1) UU No.7 Tahun

1989 yang tidak diubah dalam UU NO. 3 Thaun 2006 Tentang Peradilan

Agama jo Pasal 19 (3 dan 4) UU No. 4 Tahun 2004.

Sidang pemeriksaan perkara di pengadilan Agama adalah terbuka

untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim

dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang

memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan

dilakukan dengan sidang tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di

Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan sidang tertutupa dalah

berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau cerai

gugat (pasal 68 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam UU

No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama)

3. Asas Equality

Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama

hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat

diskriminasi baik dalam diskriminasi normative maupun diskriminasi

kategoris. Adapun patokan yang fundamental dalam upaya penerapam

asas equality pada setiap penyelesaian perkara dipersidangan adalah:

a. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan

pengadilan atau equal before the law

b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau equal justice under the

law

c. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau equal justice

under the law

4. Asas Aktif memberi bantuan

Terlepas dari perkembangan praktek yang cenderung mengarah kepada

proses pemeriksaan dengan surat atau tertulis, hukum acara perdata yang

diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang berlaku untuk

lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana yang

tertuang pada Pasal 54 UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
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Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar

putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang

dijadikan dasar untuk mengadili.

C. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga dalam Sosio Historis

Secara sosiologi kepemimpinan dapat dibagi menjadi dua macam,

yakni kepemimpinan formal (resmi) dan kepemimpinan informal (tidak

resmi). Kepemimpinan resmi adalah kepemimpinan yang tersimpul dalam

suatu jabatan yang bersifat struktural, yaitu kepemimpinan didasarkan pada

struktur organisasi secara resmi dalam suatu kelompok atau masyarakat,

sedangkan kepemimpinan informal adalah kepemimpinan karena adanya

pengakuan masyarakat adanya kemampuan (capability) seseorang untuk

menjalankan kepemimpinan yang bersifat fungsional, dimana kepemimpinan

dilihat dari segi fungsi-fungsi sosial dalam suatu interaksi sosial.135

Empat teori yang menonjol dalam teori kepemimpinan tentang

timbulnya seorang pemimpin, antara lain sebagai berikut:136

1. Teori Genetis

Menurut teori ini “pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk

(Leaders are born and not made). Menurut teori ini seseorang akan

menjadi pemimpin karena keturunan atau ia telah dilahirkan dengan

membawa bakat kepemimpinan. Teori genetik dapat terjadi karena

seseorang dilahirkan telah memiliki potensi termasuk memiliki potensi

atau bakat untuk memimpin dan inilah yang disebut dengan faktor

dasar.Realitasnya, teori keturunan ini biasanya dapat terjadi di kalangan

bangsawan dan keturunan raja-raja. Seorang anak yang lahir dalam

keturunan bangsawan atau raja akan diangkat menjadi Raja atau

bangsawan juga.

135Sorjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: CV Rajawali, 1994). h. 319
136Ibid.
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2. Teori Sosial

Penganut teori ini berpendapat bahwa, seorang yang menjadi

pemimpin dibentuk dan bukan dilahirkan (Leaders are made and not

born). Penganut teori ini berkeyakinan bahwa semua orang adalah sama

dan mempunyai potensi atau bakat untuk menjadi pemimpin, hanya saja

faktor lingkungan atau faktor pendukung yang mengakibatkan potensi

tersebut teraktualkan atau tersalurkan dengan baik dan inilah yang disebut

dengan faktor “ajar” atau “latihan”.

Pandangan teori ini bahwa, setiap orang dapat dididik, diajar, dan

dilatih untuk menjadi pemimpin. Intinya, bahwa setiap orang memiliki

potensi untuk menjadi pemimpin, meskipun dia bukan merupakan atau

berasal dari keturunan dari seorang pemimpin atau seorang raja. Asalkan

dapat dididik, diajar, dan dilatih untuk menjadi seorang pemimpin.

3. Teori Ekologis

Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang akan menjadi

pemimpin yang baik mana kala dilahirkan dan telah memiliki bakat

kepemimpinan, bakat, tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan,

dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan

lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimiliki. Inti dari teori ini adalah

seseorang yang akan menjadi pemimpin merupakan perpaduan antara

faktor keturunan, bakat dan lingkungan yaitu faktor pendidikan, latihan

dan pengalaman yang memungkinkan bakat tersebut dapat teraktualisasi

dengan baik.

4. Teori Kontigensi

Selain ketiga teori di atas muncul pula teori yang keempat, yaitu

teori kontigensi atau teori tiga dimensi. Penganut teori ini berpendapat

bahwa, ada tiga faktor yang turut berperan dalam proses perkembangan

seseorang menjadi pemimpin atau tidak, yaitu: (1) bakat kepemimpinan

yang dimiliknya. (2) pengalaman pendidikan, latihan kepeminpinan yang

pernah diperolehnya, dan (3) kegiatan sendiri untuk mengembangkan

bakat kepemimpinan tersebut. Teori ini disebut juga teori serba
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kemungkinan dan bukan sesuatu yang pasti.Artinya seseorang dapat

menjadi pemimpin jika memiliki bakat, lingkungan yang membentuknya,

kesempatan dan kepribadian, motivasi, dan minat yang memungkinkan

untuk menjadi pemimpin.

Kepemimpinan merupakan sebuah proses dalam mempengaruhi

individu atau kelompok dalam beraktivitas untuk mencapai tujuan dalam

situasi tertentu. Sedangkan keluarga adalah sebuah institusi yang

merupakan wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman,

damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antara suami

dan isteri. Sehingga demi mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya

kerjasama dan sikap saling bertanggung jawab.

Pandangan ilmu sosiologis tentang keluarga meliputi semua pihak

yang mempunyai hubungan darah dan keturunan. Secara khusus keluarga

meliputi orang tua (bapak dan ibu) dan anak-anak yang tinggal dalam

kesatuan sosial ekonomi. Keluarga yang terdiri dari ketiga unsur tersebut

mempunyai fungsi sebagai tempat pertama bagi proses sosialisasi dan

enkulturasi anak yang dilahirkan dari ikatan pasangan suami dan isteri.

Ikatan suami dan isteri dalam keluarga mmerupakan kesetiaan cinta

kasih.Berdasarkan pengertian ini keluarga mempunyai peran sosial yang

dilihat oleh relasi seks, cinta, kesetiaan, dalam bentuk pernikahan.Dalam

hal ini, laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri dengan

konsep isteri sebagai partner hidup bagi suami dan sebaliknya.Begitu juga

dalam kepemimpinan keluarga.137

Kepemimpinan dalam keluarga termasuk kategori kepemimpinan

non formal. Artinya seseorang dapat menjadi pemimpin atau dapat

menduduki posisi yang ia inginkan dengan catatan ia mampu memenuhi

syarat dari posisi tersebut, karena dalam keluarga tidak ada diskriminatif

dalam jenis kelamin. Suami dan isteri harus bekerjasama dengan baik dan

137Kartini Kartono, Psikologi Wanita Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek (Bandung:
al-Bayan, 1995), hal. 215
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juga melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan

kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

D. Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Islam

Kepemimpinan dalam rumah tangga dalam persfektif Islam, dapat

dilihat dari surah an-Nisā (4) ayat 34 yang berbunyi:

       هللاا                  
         هللا               

                هللا      .

“Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi perempuan (isteri) oleh
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Dalam ayat di atas, setidaknya dapat dibagi kedalam tiga kalimat

yang masing-masing perlu mendapatkan perhatian, yaitu:kalimat al-rijālu

qawwāmūna ‘alā al-nisā’, bimā faddallAllah ba’duhum ‘alā ba’din dan

kalimat wa bimā anfaqū min amwālihim. Kalimat yang pertama arrijālu

Qowamuna ‘alā nisā (laki-laki adalah pemimpin bagi wanita). Kata al-

Rijāl adalah bentuk jamak dari kata rajul, yang biasa diterjemahkan laki-

laki walaupun al-Qur’an tidak selalu menggunakannya dalam arti

tersebut.138

Ulama memahami kata ini dalam arti para suami, di antaranya yang

pernah dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam buku wawasan al-Qur’an

dengan pertimbangan konsiderannya pada lanjutan ayat “karena mereka

(para suami) menafkahkan sebahagian harta mereka”, yakni untuk isteri-

138Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, cet. IV,
Vol. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 424. Perdebatan kata rajul dengan kata dzakr ialah
bahwa kata rajul berarti “lelaki” yang lebih cenderung menggambarkan kualitas atau kemampuan
yairu “lelaki yang telah dewasa, laki-laki yang baik, laki-laki yang cakap, laki-laki yang
bertanggung-jawab, dan lain-lain, sedangkan kata dzakr berarti “anak lelaki” yang lebih cenderung
menggambarkan jenis seksual atau biologis baik kecil ataupun besar, anak-anak ataupun dewasa,
dan binatang maupun manusia, lihat Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan
Keserasian al-Qur’an, hal: 344
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isteri mereka, meski kemudian pemahaman ini diralat oleh beliau dalam

bukunya Tafsir al-Misbah.139

Arti kata “Qawāmūnna a’la nisā’ adalah laki-laki (suami) itu

pemimpin atas perempuan dalam arti kepemimpinan yang mengandung

arti pelindung, penanggung jawab, pengatur, pemenuhan kebutuhan,

perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.140Adapun kalimat

yang kedua “bimā fadlallahu ba’dahum ‘alā ba’di”, merupakan alasan

mengapa laki-laki (suami) dinyatakan sebagai pemimpin atas perempuan

(isteri), demikian pula halnya kalimat ketiga “wa bimā anfaqū min

amwālihim”

Menurut Zamaksyari, kedua alasan di atas menjadikan mengapa

laki-laki yang menjadi pemimpin wanita, yaitu pertama , karena kelebihan

laki-laki atas wanita yang berupa akal, ketegasan, tekad yang kuat, dan

kekuatan fisik. Kedua, karena laki-laki membayar mahar dan

mengeluarkan nafkah untuk keluarga.141 Pendapat ini diikuti juga oleh

mufasir lainnya seperti al-Qurtubhi, al-Razi dan al Thabathab’i yang

mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki adalah karena mereka

membayar mahar dan memberikan nafkah terhadap keluarganya.142

Pendapat Zamaksyari di atas didukung oleh Muhammad Abduh

dengan berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan ayat bimā fadlallahu

ba’dahum ‘alā ba’din, adalah Allah memberikan keutamaan dan kelebihan

139Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, hal: 424
140Ibid., h. 423
141Al-Zamaksyari, al-Kasysyaf, I: 253-254. Meskipun hal ini banyak dibantah oleh aktivis

gerakan feminis dengan alasan bahwa saat ini sduah banyak perempuan yang memiliki kepandaian
akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, serta kemampuan mencari nafkah yang lebih
daripada laki-laki, namun menurut Nur Taufiq Sanusi dalam Fikih Rumah Tangga, alasan yang
dikemukakan oleh aktivis tersebut belum mampu untuk membantah kenyataan secara umum,
bahwa laki-laki memang memiliki kelebihan secara kodrati, walaupun pemeliharaan dan
pengembangan selanjutnya tergantung pada usaha laki-laki itu sendiri. Selain itu kelebihan
perempuan dalam hal sensitifitas perasaan (psikis), tentu saja dapat mempengaruhi kinerja akal,
khususnya dalam hal ketegasan.Bentuk serta fungsi kodrati dari wanita secara anatomis maupun
biologis (fisik), juga dapat mempengatruhi kinerja yang berkaitan dengan hubungan eksternal,
khususnya dalam hal pencarian dan pemenuhan nafkah.  Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga
(Persfektif al-Qur’an dalam Menegelola Konflik Menjadi Harmoni). (Tanggerang: Elsas, 2011),
hal: 52-53

142Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga (Persfektif al-Qur’an dalam Menegelola
Konflik Menjadi Harmoni). (Tanggerang: Elsas, 2011), hal: 52-53
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(baik secara fisik maupun psikis) adalah kepada sebagian laki-laki saja.

Sedangkan laki-laki yang tidak masuk dalam kategori tersebut akan

kehilangan posisinya sebagai qawwām atas wanita.143

Sedangkan pendapat kedua yang merupakan pemahaman dari

potongan ayat anfaqū min amwālihim, menurut Quraish Shihab adalah

bentuk past tense/ masa lampau yang artinya “telah menafkahkan”,

menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan sudah menjadi

kelaziman bagi laki-laki (suami) serta kenyataan umum dalam masyarakat

umat manusia dari dahulu sampai sekarang.144

Memberi nafkah bagi perempuan merupakan wujud kelebihan

kodrat yang dimiliki oleh laki-laki baik secara fisik maupun ketegasan.

Walaupun hal ini banyak dibantah oleh aktivitas gender dengan alasan

bahwa perempuan saat ini sudah banyak yang memiliki kepandaian akal,

ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, serta kemampuan mencari

nafkah yang lebih baikdaripada laki-laki, namun alasan ini belum cukup

untuk menafikan kenyataan bahwa laki-laki memang memiliki kelebihan

secara kodrati, walaupun pemeliharaan dan pengembangan selanjutnya

sangat tergantung pada upaya laki-laki itu sendiri.145

Sementara itu kelebihan perempuan dalam hal sensitifitas perasaan

(psikis), tentu saja dapat mempengaruhi kinerja akal, khususnya dalam hal

ketegasan.Bentuk serta fungsi kodrati dari wanita secara anatomis maupun

biologis (fisik), juga dapat mempengaruhi kinerja yang berhubungan

dengan hubungan eksternal, khususnya dalam hal pencarian dan

pemenuhan nafkah.

Kontak dengan luar sebagai konsekuensi dari kontak dengan dunia

luar dalam mencari nafkah oleh perempuan, serta berinteraksi dengan

berbagai karakter yang berbeda, memungkinkan terjadinya konflik-konflik

143Muhammad ‘Abduh, Tafsir Al-Manar, juz. V hal.68, Nasaruddin Umar.Argumen
Kesetaraan Jender Persfekstif al-Qur’an, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina. 1999), hal.Xxix catatan
kaki no.14, hal. 151. Dalam Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga (Persfektif al-Qur’an dalam
Menegelola Konflik Menjadi Harmoni).

144Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’a, hal: 428
145Nur Taufiq Sanusi, Op. cit., h. 55
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yang tidak hanya psikis ataupun kemampuan intelektual semata, tetapi

juga bisa sampai kepada konflik fisik. Di lain fihak berinteraksi (eksternal)

dengan berbagai watak dan kepentingan, membutuhkan ketegasan obyektif

dalam berfikir dan memutuskan sebuah persoalan. Sehingga kewajiban

mencari nafkah dengan tuntutan yang tidak hanya psikis dan kemampuan

intelektual, tetapi juga kekuatan fisik dan ketegasan secara objektif, maka

masih lebih pantas diserahkan kepada laki-laki (suami) berdasarkan

kecenderungan kodrati yang memiliki kelebihan/keutamaan kekuatan fisik

dan kemampuan memberikan ketegasan obyektif dibandingkan wanita.146

Fungsi seksual dan kelebihan intuitif yang merupakan kodrat

wanita, dalam rumah tangga memberikan tugas khusus kepada wanita

untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, bahkan sampai kepada

tugas mendidik anak khususnya di usia awal. Membebani wanita dengan

tugas pencarian nafkah sama artinya dengan menzalimi wanita tersebut.147

Namun dalam hal pembinaan anak secara keseluruhan adalah merupakan

tugas dan tanggung jawab bersama pasangan suami isteri, tugas ekternal

suami bukanlah menghilangkan tanggung jawab atau membuat suami

lepas tangan terhadap tangggung jawab pembinaan kepada anak.Tugas dan

tangggung jawab inilah menjadikan sebuah konsep yang saling

melengkapi antara suami isteri.

Kedudukan suami sebagai pemimpin atau imam atas perempuan

(isteri) dan berperan sebagai kepala rumah tangga mencakup makna

pelindung, penanggung jawab, pengatur, pembimbing, penanggung untuk

memenuhi kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan

pembinaan. Hal ini merupakan kewajiban dari seorang suami terhadap

rumah tangga yang dimilikinya.

Berdasarkan cakupan arti kepemimpinan di atas, maka kewajiban

seorang suami dapat dibagi kedalam empat hal, yaitu:

146Ibid.
147Ibidt., h. 56-57
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1. Patuh kepada Allah SWT, dengan menjaga atau melindungi dan membela

(protect and defending) kepentingan isteri dan keluarga, keturunannya dari

hal-hal yang dapat menggangu ataupun membahayakan kehidupan rumah

tangga, baik terkait dengan kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

2. Seorang suami harus mampu mengatur (manager) sekaligus memelihara

(maintenance) jalannya roda kehidupan rumah tangga, yang didasarkan

pada asas musyawarah.

3. Seorang suami harus bisa memberikan perhatian (attention) dan

pembinaan (construction) kepada isteri dan anak atas dasar kasih sayang

dan mu’āsyarah bil ma’rūf

4. Memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri (source and resources),

termasuk sandang, pangan dan papan berdasarkan kadar kemampuannya

(secara sungguh-sungguh).148

Keempat poin di atas menjadi hak seorang isteri, dan keturunannnya,

yang harus dipenuhi dan diusahakan oleh seorang suami agar terciptanya

tujuan dari pembentukan sebuah rumah tangga. Bila hal yang demikian tidak

dapat dilaksanakan, maka kepemimpinan suami sebagai imam dalam rumah

tangga tidak akan terwujud dengan maksimal.

E. Kepemimpinan Rumah Tangga Menurut Feminis

Permasalahan kepemimpinan rumah tangga masih menjadi kajian

yang menarik bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi gerakan

feminisme149.Kajian ini didorong oleh keprihatinan terhadap kenyataan di

148Ibid, hal: 57-58
149Feminisme berasal dari kata “femina” yang artinya memiliki sifat keperempuanan.

Feminisme muncul pada tahun 1960-an, bahkan ada petunjuk lain telah muncul dua hinggga tiga
abad sebelumnya. Feminisme merupakan idiologi yang dikembangkan oleh Eropa Barat, dalam
rangka memperjuangkan persamaan antara laki-laki dan perempuan.Pahamfeminisme menuntut
hak sepenuhnya kaum perempuan atas ketimpangan posisi disbanding laki-laki.Tujuan dari
gerakan feminisme adalah menuntut keadilan dan kebebasan perempuan dari kungkungan agama,
budaya dan struktur kehidupan lainnnya. Oleh kerena itu feminisme diartikan sebagai suatu
kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat
kerja, keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan
tersebut. Mundir, Perempuan dalam al-Qur’an: Studi Tafsir al-manar,  (Semarang: Walisongo,
2010), h. 68Muhammad Arifin, Gerakan Feminisme, Persamaan gender dan Pemahaman Agama
(Bagian Pertama),Panel Jawatan Kuasa Pemikir Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, h. 1, Kamla
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masyarakat yang beranggapan bahwa laki-laki lebih unggul daripada wanita

dalam segala hal.

Feminisme yang awalnya dikenal di Barat, bermula dari suatu

anggapan bahwa terdapat suatu kesalahan dalam masyarakat di dalam

meperlakukan perempuan sebagai wujud ketidakadilan gender.150 Oleh

karena itu mereka menganalisis sebab-sebab penindasan terhadap perempuan

dan berusaha untuk mendapatkan kebebasan memperoleh kesetaraan sosial

sama dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan.

Munculnya feminisme di dunia Barat tidak dapat dipungkiri memiliki

dampak terhadap dunia Timur, tanpa kecuali bagi negara-negara yang

berpenduduk muslim, yang sebahagian besar menganut sistem patriarki.

Sehinggga tidaklah mengherankan bila lahirlah para feminis muslim yang

memiliki perhatian besar terhadap nasib kaum perempuan. Demikian juga di

Indonesia wacana seputar isu gender dalam Islam mengalami perkembangan

yang signifikan.151

Peranan perempuan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik saat ini

masih memiliki porsi yang kecil apabila dibandingkan dengan peran laki-

laki.Hal ini dikarenakan posisi perempuan kurang memiliki daya saing

terhadap lingkungan yang dihadapi. Salah satunya disebabkan oleh faktor

pendidikan dari pihak perempuan yang lemah.

Peranan laki-laki dan perempuan yang berbeda seperti diatas dianggap

sebagai suatu hal yang alamiah atau kodrati. Anggapan itu dalam kajian

feminisme ditolak dengan keras. Bagi feminisme, konsep seks dibedakan

dengan gender. Menurut mereka, perbedaan biologis dan fisiologis adalah

perbedaan seks,sedangkan yang dimaksutkan perbedaan fungsi, peran, hak

Bashin dan Nighat Said Khan, Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya,
Terjemahan S. Herlina, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 4-5

150Mansour Fakih, Analisis Gender & Transpormasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka, 1996), h.
13

151Hal ini tidak terlepas dari pengaruh karya-karya feminis muslim di berbagai belahan
dunia Islam, yang menjadi sumber inspirasi di kalang feminis Islam Indonesia untuk
mendialogkannnya dalam kontek keindonesiaan dan semakin menambah semangat para feminis
dalam mengadvokasi dan membebaskan perempuan dari domestifikasi, subordinasi dan
diskriminasi yang selama ini membelnggu gerak perempuan. Jamhari, Citra Perempuan dalam
Pandangan Islam Pandangan Ormas Keagamaan, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 1-4
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dan kewajiban adalah gender. Dengan kata lain, gender adalah interprestasi

budaya terhadap perbedaan jenis kelamin, sedangkan seks adalah sesuatu

yang ada pada laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan oleh Allah

SWT sehingga manusia tidak dapat mengubah dan menolaknya.152

Budaya itu sendiri merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa.153

Berdasarkan pengertian ini maka setiap komunitas masyarakat memiliki

budaya yang berbeda-beda. Contoh kebudayaan yang muncul adalah tradisi

manusia mempercayai kekuatan selain Allah swt,mereka bergantung pada

kekuatan yang dianggap lebih,baik secara fisik maupun non-fisik.Bentuk

penyembahan terhadap hewan buas dan matahari menjadi bukti bahwa

seseorang berlindung kepada sesuatu kekuatan yang lebih tinggi.Maka

munculah anggapan bahwa seseorang yang memiliki kekutan lebih akan

memimpin orang lain yang lemah.Seperti sekarang ini karena laki-laki

dianggap lebih kuat dari perempuan maka laki-lakilah yang menjadi

pemimpin.

Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam,tidak membedakan

manusia.Tingkat iman dan takwa yang membedakan mereka dihadapan

Tuhan.Namun, ada beberapa ayat yang dijadikan sebagai legitimasi

pembedaan itu.Misalanya masalah penciptaan perempuan, konsep kesaksian

perempuan dan kewarisan perempuan,termasuk juga kepemimpinan dalam

keluarga.Ayat-ayat tersebut sering kali oleh musafir hanya ditafsirkan secara

tekstual sehingga memposisikan perempuan pada posisi kedua setelah laki-

laki.

Terdapat tiga model yang ditempuh feminis muslim dalam

menyuarakan inspirasinya yaitu, pertama : melalui karya-karya tulis dalam

bentuk puisi, novel, cerpen, essay, artikel-artikel yang mengungkapkan

bentuk-bentuk kesadaran gender.Kedua: gerakan nyata dalam kehidupan

sehari-hari, berupa inovasi individu, dengan menciptakan organisasi social,

152 Waryono Abdul Ghofur, Tafsir Sosial Medialogkan Teks dengan Konteks (Yogyakarta:
Elsaq Press, 2005), hlm. 103

153Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,(Jakarta: CV Rajawali, 1994), hlm. 300
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perubahan sistem pendidikan, mempelopori profesi-profesi modern. Ketiga

gerakan-gerakan yang sifatnya lebih terorganisisr yang bergerak dalam

bidang politik dan public yang beridentitas feminis.154

Cara lain yang ditempuh para feminis muslim adalah dengan

reinterpretasi terhadap berbagai ajaran Islam yang merugikan kaum

perempuan. Kondisi yang menimpa para perempuan Islam atau muslimah

mereka anggap sebagai akibat dari interpretasi ajaran Islam yang didominasi

oleh sistem patriarki. Maka para feminis muslim berusaha mengadakan

perubahan tersebut dengan menggunakan argumentasi modern dan melalui

penelitian yang sistematis, mereka menamakan gerakan ini dengan ideology

pembebasan bagi muslim.155Dengan demikian tidak ada salahnya bila kaum

feminis Islam membicarakan dan mencoba untuk interpretasi ulang terhadap

ajaran-ajaran Islam, dalam rangka mendapatkan haknya untuk ikut mengisi

dan memperjuangkan apa yang dapat mereka lakukan.

Berdasarkan kenyataan tersebut munculah tafsir feminis156 yang

mengupayakan untuk menjadikan analisis gender sebagai kerangka kerja

penafsiran mereka. Kajian mereka yang berhubungan dengan kesetaraan

gender dalam Al-Qur’an dapat dilihat pada ayat berikut:

                       هللا 
   هللا 

154Sahran raden, Feminisme dan Gerakan Perempuan Tinjauan Fiqh Mazhab Negara di
Indonesia, (Palu: Jurnal Musawa, Vol. 1, No. 1, 2009), h. 85

155Di antara feminis yang menggunakan cara ini adalah Riffat Hasan, seorang sarjana
Pakistan yang mencoba menginterpretasikan ulang ayat-ayat al-Qur’an, dari hasil penelitiannnya
dia mendapatkan bahwa terdapat persamaan yang absolut dalam al-Qur’an antara laki-laki dan
perempuan, sekaligus menyingkap pembacaan yang sifatnya androsentris yang diciptakan oleh
budaya Islam yang patriarkhal. Mundir, Op. Cit., h. 62

156Tafsir feminis adalah hasil pemikiran para feminis dalam menafsirkan ulang ayat-ayat
al-Qur’an sebagai cara untuk mengungkapkan kepada dunia tentang hak-hak wanita yang selama
ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Ayat-ayat al-Qur’an dari periode awal sampai periode
pertengahan kebanyakan ditafsirkan oleh mufasir-mufasir laki-laki yang menggunakan persfektif
mereka dalam memahami al-Qur’an sehingga kaum wanita terpinggirkan dan tidak dibela haknya
sepenuhnya; Lihat Abdul Mustaqim, “Amina Wadud: Menuju Keadilan Gender” dalam Khudori
Salaeh (ed). Pemikiran Islam Kontemporer (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm 65.

157 Q.S: al-Hujurat: 13
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“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Sebagai salah satu konsekuensi tuntunan golongan feminisme

terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah tuntunan kesamaan

dalam memimpin rumah tangga. Beberapa penafsir feminis misalnya Asghar

Ali Engineer,158Riffat Hasan159,Fatimah Marnisi160, dan Amina Wadud

158Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir, penulis dan aktivis muslim dari India, lahir
di Rajastinan dekat adaipur India pada tanggal 10 Maret 1940, mendapat gelar Doktor dalam
bidang teknik sipil dari Vikram University. Penetahuan agamanya diperoleh dari ayahnya yang
Syi’ah. Ia seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) yang mempunyai perhatian besar
terhadap tema-tema pembebasan dalam al-Qur’an.Ia pernah menulis artikel berjudul: “Toward a
Liberation Theology in Islam” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Islam dan
Pembebasan” Buku berjududl The Rights of Women in Islam (Hak-hak Perempuan dalam Islam
)tahun 1994 adalah diantara bukunya yang terkenal tentang perempuan. Dalam awal tulisan pada
bukunya ia menulis”demi mengekalkan kekuasaan atas perempuan, masyarakat seringkali
mengekang norma-norma adil dan egaliter dalam al-Qur’an. Asghar Ali Engineer, Pembebasan
Perempuan, (Yogyakarta: Lkis, 2003), h.1

159Riffat Hasan adalah peminis muslimah kelahiran Lahore Fakistan, berasal dari keluarga
Sayyed kelas atas, ayah bisa di panggil “Begum Sahibah” adalah patriark dan sangat tradisional
pandangannnya, sementara ibunya anak dari penyair terkenal, dermawan dan ilmuan terkemuka,
Hakim Ahmad Shuja. Ayahnya berpandangan bahwa anak gadis harus menikah di umur 16 tahun
dengan pilihan orang tua. Sementara ibunya menentang pandangan tradisionalis ayah. Perbedaan
pandangan kedua orang tuanya itulah yang membuatnya gelisa, ahirnya ia menarik diri dari hiruk
pikuk keluarga dengan sering menyendiri di dalam kamar untuk membaca dan membuat puisi.
Dari pengalaman pribadinya itulah memicu Riffat untuk mengkaji persoalan ketidaadilan gender
secara akademisi. Kegagalan kedua pernikahannya mendoroong keinginannya membantu
perempuan muslim di bawah kekuasaan patriarkhi, dengan berusaha menafsirkan al-Qur’an secara
sistematis nan perspektif non patriarkhi, mengupas satu persatu untuk dibuktikan kepada
masyarakat pakistan bahwa perempuan tidak selamanya menjadi sekunder, subordinat, infrior
terhadap kaum laki-laki. Riffat Hassan dan Fatimah Marnissi, Setara di Hadapan Allah, Relasi
Laki-Laki dan Perempuandalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi, Terj. Team LSPPA,
(Yogyakarta: Yayasan Prakasa, 2000), h.6-9, 25. Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Feminis,
Membaca al-Qur’an dengan Optik Perempuan, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 72

160Fatimah Marnissi, soerang Feminis yang dilahirkan di Fez Maroko tahun 1940,
merupakan generasi pertama perempuan Maroko yang mendapat kesempatan memperoleh
pendidikan tingggi. Ia kuliah di Universitas Muhammad V di Rabbat, selanjutnya memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Sosiologi di Amerika serakat tahun 1973. Dia dilahirkan dalam
keluarga dengan orang tua yang berbeda kultur. Ayahnya dari keluarga “harem” yang disimbolkan
dengan dinding-ding yang tinggi, sementara ibunya di rumah neneknya yang berada jauh dari
perkotaan, di rumah yang dikelilingi oleh kebun yang luas, di sini ia mendapat pengalaman
berharga tentang kesetaraan sesama manusia. Namun ia beruntung masih mendapatkan pendidikan
bahkan dia pernah belajar di Prancis.  Pemikirannnya banyak dipengaruhi oleh neneknya Yasmina,
yang kritis, yang pertama menyadarkannnya akan ketidakadilan terhadap perempuan. Hal ini
menurutnya dikarenakan kala itu Maroko terserang dan terjangkit pemahaman yang keliru tentang
perempuan. Oleh karena itu Fatima Marnissi tertarik untuk mengamati masyarakat muslim
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Muhsin161 menggugat paham keunggulan kaum lelaki atas perempuan atau

keunggulan suami atas isteri dalam rumah tangga yang selama ini sudah

mapan dikalangan komunitas muslim.162Mereka tidak menerima pembagian

peran dalam rumah tangga berdasarkan perbedaan jenis kelamin, tetapi

perbedaan ada pada kapabilitasnya.

Secara normatif al-Qur’an memihak kepada kesetaraan status antara

laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual dinyatakan adanya

kelebihan dalam hal tertentu antara laki-laki dan perempuan. Mufassir klasik

hanya memahami ini secara normatif, misalnya para fuqahā memberikan

status yang lebih unggul bagi laki-laki, yakni suami sebagai qawwāmūn.

Asgar Ali Engineer mengkritik metode mufassir yang hanya memahami ayat

dengan nilai teologis dan mengesampingkan nilai sosiologis.163

Metode dan pendekatan terhadap al-Qur’an yang beragam, maka akan

memunculkan pemahaman yang berbeda dalam memahami agama.Selain itu,

Maroko. Islam yang dipahaminya dalam bentuk nilai-nilai, seperti kebebasan, persamaan,
menurutnya bebeda dengan Islam yang dipahami dan dipraktekkan oleh muslim di Maroko.Nurul
Agustina, Melacak Akar Pemberontakan Fatima Marnissi dalam Fatimah of Trespas: Tales of
Harem Girlhood, Terj. Ahmad Baiquni, Bandung: Mizan, 1999), h. 16, Ira Lapidus, Sejarah Sosial
Umat Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Bag. Ke-tiga, Fatimah marnissi, Women and
Islam, Op. Cit., h. 79-81, Charles Kurzaman, Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontempore
tentang Isu-isu Global, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 157, Fatimah Marnissi, Islam dan
Demokrasi, Antologi Ketakutan, (Yogyakarta: LkiS, 1994), h. 3-13.

161Aminah Wadud lahir tanggal 25 September 1952  dengan nama Maria Teasley di kota
Bethesda maryland, ayahnya seorang Methodits menteri, ibunya keturunana budak muslim Arab,
Barber dan Afrika. Ia menjadi muallaf tahun 1972, namanya resmi diubah menjadi Amina Wadud
pada tahun 1974. Ia mendapatkan gelar Magister di Studi Timur Dekat dan Ph.D dalam bahasa
Arab dan Studi Islam di University of Michigan tah 1988. Selama kuliah ia belajar tentang Arab di
Mesir di Universitas Amerika di Cairo serta belajar studi bal-Qur’an dan Tafsir, serta kursus
Filsafat di Universitas al-Azhar. Tahun 1992 ia sebagai profesor agama dan filsafat di Virginia
Commonwealth University, dan pensiun pada tahun 2008. Hingga sekarang ia adalah profesor
tamu di Pusat Agama dan Cross Cultural Studies du Universitas Gadjah mada di Yogyakarta
Indonesia. Amina Wadud, Inside The Gender: Womens Reforn In Islan, (England: One Word
Publication, 2008), h. 4

162Korelasi hubungan laki-laki dan perempuan dalam rumah tanggga menurut analisis
gender adalah persamaan hak dan kesempatan. Bila laki-laki bisa menjadi pemimpin dalam rumah
tangga, maka perempuanpun memiliki hak yang sama, demikian juga perempuan bisa diberi tugas
mengurus rumah tangga, maka laki-lakipun bisa diberi tugas tersebut. Perbedaan laki-laki dan
perempuan tidak seharusnya memunculkan perbedaan peran, karena bila perbedaan peran yang
dimunculkan akan terjadi ketidakadilan. Bani Syarif Maula, Musawa,(Jurnal Studi Gender dan
Islam), Vol. 3, No. 1, Maret 2004, h. 42. Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang
Baru tentang  Relasi Gender, (Bandung: Mizan, 1999), h. 179, al-Insan: jurnal Kajian Islam N0.3,
Vol.2, 2006, h. 12

163Asgar Ali Engineer.Hak-hak Perempuan dalam Islam, Terj.Farid Wajidi dan Cici Farkha
Assegaf (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994). Hal: 57
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latar belakang sejarah dan sosial budaya yang berbeda juga mempengaruhi

terjadinya perbedaan tersebut.perempuan di Indonesia berbeda dengan di

Barat maupun negara Islam. Secara tidak langsung akan mempengaruhi

dalam menginterprestasikan al-Qur’an.164

Pendapat para feminis Islam tentang kepemimpinnan dalam rumah

tangga antara lain adalah;

1. Asghar Ali Engineer

Gambaran Asghar Ali Engineer tentang hak-hak perempuan dalam

Islam dapat di lihat pada bukunya:

“Islam adalah satu agama yang telah membicarakan ha-hak perempuan
secara rinci, baik al-Qur’an maupun rumusan syariah (hokum Islam).Hak-
hak ini perlu dibicarakan secara rinci. Buku ini adalah sebuah usaha untuk
menemspatkan kembali hak-hak perempuan dalam Islam menurut semangat
al-Qur’an yang sejati, hal ini dikarena sudah begitu banyak terjadi
penyimpangan”.165

Menurut Asghar, telah terjadi kesalahan penafsiran oleh ulama-ulama’

terdahulu mengenai ayat-ayat yeng membicarakan hak perempuan dalam

perkawinan, perceraian , pemberian kesaksian dan lainnnya. Secara konkrit

asghar mengisyaratkan kesetaraan laki-laki dan perempuan itu dalam dua hal,

pertama : secara umum berarti, penerimaan martabat kedua jenis kelamin

laki-laki dan perempuan adalah setara, Kedua: orang harus mengakui bahwa

laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam bidang sosial,

ekonomi dan politik. Keduanya harus memiliki hak untuk mengadakan

kontrak perkawinan atau memutuskannnya, memiliki hak untuk mengatur

atau memiliki harta miliknya tanpa campur tangan orang lain, memilih

profesi atau cara hidup, memiliki tanggung jawab yang setara, sebagaimana

dalam hal kebebasan.166

Asghar mengatakan, konteks sosial pada waktu ayat al-Qur’an

diturunkan tidak boleh dilepaskan dalam memahami al-Qur’an, demikian

164Richard E. Palmer. Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi. Terj. Masnur &
Darmanhuri M (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal: 7-8

165Asghar Ali Engineer, Op. cit., 271
166Ibid., h. 57
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juga dalam memahami Q.S. al-Nisa’: 34. Dia berpendapat struktur social

pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan antara laki-laki

dan perempuan.Dalam hal semacam ini menurutnya orang tidak dapat hanya

mengambil pandangan semata-mata teologis, orang harus menggunakan

pandangan sosio-teologis. Al-Qur’an itu sendiri terdiri dari ajaran yang

normative dan kontektual, maka menurutnya tidak ada kitab suci manapun

yang akan lebih efektif, ketika mengabaikan konteknya.167

Keunggulan laki-laki menurut Asghar adalah keunggulan bersifat

fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin.Pada masa ayat tersebut turun,

laki-laki bertugas mencari nafkah dan perempuan di rumah menjalankan

pekerjaan domestik.Pada masa itu kesadaran social perempuan masih

rendah, maka tugas mencari nafkah dianggap keunggulan.Namun bila

kesadaran sosial kaum perempuan sudah tumbuh, bahwa peran domestik

yang mereka lakukan harus dinilai dan diberi ganjaran sesuai dengan

doktrin yang diajarkan al-Qur’an, bahwa bukan kewajiban semata-mata

yang harus mereka lakukan.168

Oleh karena itu menurut  Asghar perlindungan dan nafkah yang

diberikan laki-laki tidak dapat lagi dianggap keunggulan laki-laki, karena

peranan domestik perempuan harus diimbangi dengan melindungi dan

memberi  nafkaholeh laki-laki, yang di dalam al-Qur’an di sebut qawwam

itu. Dengan demikian kepemimpinan laki-laki atau suami atas isteri bersifat

kontektual, bukan normatif, bila konteksnya berubah, maka doktrin tersebut

juga dapat dengan sendirinya berubah.169

Argumen yang dikemukakan oleh asghar, adalah argumaen

struktur kalimat, al-rijālu qawwamūn ‘alā al-nisā‘ bahwa al-Qur’an hanya

mengatakan bahwa laki-laki adalah qawwām (pemberi nafkah dan pengatur

167Ibid., h. 61
168Q.S; al-Baqoroh: 21:

                        
“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang

sebelummu, agar kamu bertakwa
169Asghar, Op.cit., h. 62
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urusan), tidak mengatakan bahwa mereka “harus” menjadi qawwam.

Menurutnya kalimat qawwām adalah pernyataan kontektual, bila kata

qawwām itu menggunakan kata harus, maka ia menjadi pernyataan normatif

dan itu mengikat.170 Namun menurutnya al-Qur’an tidak demikian, Allah

tidak menghendaki hal itu, oleh karena itu qawwām itu tidak mengikat dan

dapat berubah sesuai kondisi dan zaman.

2. Amina Wadud

Di lain fihak Amina wadud mengakui kepemimpinan laki-laki atas

perempuan, akan tetapi harus memenuhi dua syarat. Pertama :Jika laki-

laki sanggup membuktikan kelebihannnya, kedua, jika laki-laki

mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya. Kelebihan

yang dimaksud oleh Amina wadud adalah, laki-laki mendapat warisan

duakali lipat disbanding perempuan, karena itu berkewajiban member

nafkah kepada perempuan, oleh karena itu ada hubungan timbale balik

antara hak istimewa yang diterima laki-laki dengan tangggung jawab yang

harus dilaksanakannnya. Ketika kedua syarat tersebut tidak dapat

dilaksanakan atau tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak lagi menjadi

pemimpin bagi perempuan.171

Amina wadud mengkeritik penafsiran yang sering mengabaikan

dua syarat kepemimpinan laki-laki sebagaimana di atas, ia menulis:

“Banyak laki-laki yang menafsirkan ayat Q.S.al-Nisa’:34 sebagai indikasi

tak bersyarat dari pelebihan laki-laki di atas perempuan. Mereka

menegaskan, laki-laki diciptakan Tuhan lebuh tinggi dari perempuan

(dalam hal kekuatan dan akal), akan tetapi penafsiran ini tak berdasar,

karena tidak ada keterangan dalam ayat tersebut yang menyatakan

superioritas fisik atau intelektual lak-laki”. 172

170Ibid., h. 63
171Amina Wadud, Wanita dalam al-Qur’an, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 93-95, Nurjannah

Ismail, Perempuan dalam pasungan: Bias laki-laki dalam Penafsiran, Yogyakarta: LkiS, 2003), h.
192

172Amina Wadud, Qur’an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan
Semangat Keadilan, (Jakarta: Serambi, 2003), h, 122
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Kelebihan yang dimiliki laki-laki menurut amina wadud tidak bias

tidak harus bersyarat, karena Q.S.al-Nisa’:34, tidak mengatakan mereka

(jama’ maskulin) telah dilebihkan atas mereka (jamak feminin), tetapi

menyebut kata ba’d (sebahagian) di antara mereka atas ba’d (sebahagian

lainnya). Penggunaan kata sebahagian tersebut, berhubungan dengan hal-

hal yang nyata dan teramati, tidak semua laki-laki ungggul atas kaum

perempuan dalam segala hal, sekelompok laki-laki memiliki kelebihan atas

sekelompok perempuan, demikian juga sebaliknya perempuan juga

memiliki kelebihan atas laki-laki dalam hal tertentu.173

Menurutnya tidak semua laki-laki secara otomatis memiliki

kelebihan atas isterinya. Hak mendapatkan warisan lebih banyak dari

perempuan memang sudah dijamin dalam al-Qur’an, tetapi apakah warisan

itu digunakan untuk mendukung perempuan dalam konteks rumah tangga

adalah isteri, maka hal itu harus dibuktikan.174Dengan demikian menurut

Amina Wadud syarat kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah hal

yang mutlak adanya dan harus terpenuhi, bila tidak maka laki-laki tidak

dapat menjadi pemimpin atas perempuan.

3. Riffat Hasan

Dalam penafsiran Q.s. al-Nisa:34, Riffat Hasan tidak setuju jika

kata qowwāmūn diartikan sebagai pemimpin, penguasa. Ia lebih cenderung

mengartikannnya dengan pelindung, menurutnya pelindung mencakup

juga di dalanya pencari nafkah atau mereka yang menyediakan sarana

pendukung perempuan. Ia berpendapat bahwa diskriminasi dan segala

macam bentuk ketidak adilan gender yang menimpa kaum perempuan

dalam lingkungan ummmat Islam, bersumber dari pemahaman yang keliru

dan bias laki-laki terhadap al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam.

Oleh karena itu Riffat Hasan mengajak dan menyerukan melakukan

173Ilyas Yunahar, Feminisme dalam kajian Tafsir al-Qur’an: Klasik dan Kontemporer,
(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), h. 85

174Ibid.
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dekonstruksi pemikiran teologis tentang perempuan.175 Dengan demikian

Riffat Hasan tidak menerima konsep kepemimpinan laki-laki atas

perempuan dalam rumah tangga, yang ada menurutnya adalah pelindung,

yang mencakup di dalamnya juga sebagai pencari nafkah.

4. Fatima marnissi

Fatima Marnissi berpendapat bila hak-hak wanita merupakan

masalah bagi sebahagian kaum laki-laki muslim modern, maka hal itu

bukanlah karena al-Qur’an ataupun nabi Muhammad, bukan pula karena

tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut

bertentangan dengan kepentingan kaum elit laki-laki.176 Hal ini dapat

dimaklumi karena menurut para feminis antara laki-laki (suami) dan

perempuan (isteri) memiliki peluang dan hak yang sama dalam segala hal.

Para feminis hendak mendekonstruksi sistem institusi keluarga yang

bersifat vertikal, karena hal itu dianggap patriarki, menjadi institusi

keluarga yang horizontal, oleh karena itu suami dan isteri memiliki hak

dan kesempatan yang sama.

Bani Syarif Maula menulis, dalam bukunya Kepemimpinan dalam

Keluarga Perspektif Fiqh dan Analisis Gender, menjelaskan bahwa

kepemimpinan rumah tangga dalam pandangan al-Qur’an dan analisis

gender, sama-sama menghendaki keadilan, namun dari sudut pandang

yang berbeda. Al-Qur’an seperti yang dipahami oleh ahli fiqh, memandang

bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan memunculkan perbedaan peran

suami dengan jenis kelaminnya, tetapi keduanya adalah setara dan tidak

saling mendominasi. Sementara itu, analisis gender menilai bahwa

perbedaan laki-laki dan perempuan seharusnya tidak memunculkan

perbedaan peran karena perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin

cenderung akan menimbulkan ketidakadilan. Namun, apabila perbedaan

175Riffat Hasan, teologi perempuan dalam tradisi islam, Sejajar di Hadapan Allah ?, dalam
Abdul Mustaqim,Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Al-Quran dengan Optik Perempuan,
(Yogyakarta : Logung Pustaka, 2008), h.72P

176Fatima Marnissi, wanita di dalam Islam, di terj. Dari women and islam: An historical
and teological enquiry, (Bandung: Pustaka, 1994), h. xxi
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peran yang ada itu tidak menimbulkan ketidakadilan, maka tidak menjadi

persoalan.177

Jika dihubungkan dengan teori kontigensi (teori munculnya

kepemimpinan keempat) yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa

munculnya pemimpin merupakan proses gabungan dari tiga faktor yang

terlibat, yaitu: bakat kepemimpinan yang dimiliki, pendidikan dan

pengalaman, serta kesempatan mengembangkan diri. Maka faktor kedua

dan ketiga yang menyepbabkan peluang dan kesempatan perempuan

terbatas dan terhambat untuk mengembangkan diri tumbuh menjadi

pemimpin.

Berdasarkan tiga teori kepemimpinan di atas, baik itu teori genetis,

sosial dan ekologis tidak satupun yang mempersoalkan jenis kelamin atau

seks tertentu sebagai pemilik dominan untuk menjadi seorang pemimpin,

apalagi jika kepemimpinan adalah sesuatu yang harus dilatih dan

diupayakan, bukan suatu yang melekat sejak lahir. Sehingga menunjukkan

bahwabaik laki-laki maupun perempuan sesuangguhnya sama-sama

mempunyai hak kepemimpinan dalam keluarga tergantung siapa yang

berhasil memperolehnya.

177Dalam Hendro Sucipto. “Kepemimpinan dalam Keluarga (Studi Komparasi Penafsiran
Yunahar Ilyas dan Husein Muhammad)” Skripsi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).
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BAB IV
HADĪS-HADĪS TANGGUNG JAWAB NAFKAH DAN ANALISA

HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN

A. Penyajian Hadīs-hadīs tentang Nafkah dalam Rumah Tangga

Penyajian hadīs-hadīs tentang tangggung jawab nafkah dalam rumah

tangga ini diawali dengan melakukan takhrij al-hadīṡ. Adapun kitab hadīs

yang menjadi sumber utama   adalah kitab hadīs yang Sembilan atau kutub

al-tis’ah, yaitu Sahīh al-Bukarī, Sahīh Muslim, Sunan Abī Daūd, Sunan al-

Tirmizi, sunan al-Nasa'ī, Sunan Ibn Mājah, Sunan al-Dārimī, Muwattha’

Mālik, dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hadīs yang dibahas dalam

penelitian ini adalah hadīs tentang nafkah merupakan tanggung jawab

suami, nafkah suami adalah hak isteri, nafkah suami kepada keluarga

merupakan sedekah, nafkah yang paling utama adalah nafkah suami

kepada keluarga, nafkah isteri kepada keluarga.

Adapun topik yang dibahas dalam penelitian ini meliputi hadīs,

tentang tangggung jawab nafkah, untuk melacak hadīs yang dimaksud

maka, digunakan kitab mu’jam al-mufahras li alfāzīl hadīs al-Nabawἷ,

karya karya A.J. Winsink dan ditahkik oleh Muhammad Fuad al-Baki.

dengan menelusuri kata-kata yang terdapat dalam hadīs yang diteliti,

yaitu:

1. Hadīs tentang nafkah merupakan tangggung jawab suami, kata yang

ditelusuri adalah kata: يكفيين terdapat dalam Shahīh al-Bukharī, bab

اذا مل ينفق الر جل للمرأة ان تا خذ tiga hadīs, hadīs no. 5364, Sahīh Muslim
bab قضية هند : satu hadīs, hadīs no.4574, Sunan Abī Daūd bab الرجليف 

يدهياخذ حقه من حتت  : satu hadīs, hadīs no. 3534, Sunan Ibn Mājah, bab:

satu :ما للمرأة من ما ل زوجها hadīs, hadīs no. 2381, Sunan al-Nasa'ī, satu

hadīs, hadīs no. 5435, Sunan al-Dārimī, bab: على ا هلهوجوب نفقه الر جل  ,

satu hadīs, hadīs no. 2159

2. Hadīs tentang nafkah merupakan hak isteri, kata yang ditelusuri

adalah: جزو dan ر حج terdapat pada kitab Sunan Abī Daūd kitab Nikah

bab: ,حق املرأ على زوجها no. 2142, 2143, 2144, Sunan Ibn Mājah, kitab



170

Nikah, bab, ,no. 1850 ,حق املرأ على زوجها Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz

3, hadīs nomor. 446, 447 dan juz 5, hadīs nomor 3, 5.1

3. Nafkah seorang isteri kepada keluarganya.

Kata yang ditelusuri adalah kata: terdapat dalam kitab ,أجر Shahīh al-

Bukarī, bab: ,والزكاة على الزوج واالءيتام hadīs nomor: 1398 dan 5054, Shahīh
Muslim, bab ,فضل النفقة والصدقة على االقربني والزوج واالوالد hadīs nomor, 1001,

Musnad Ahmad bin Hanbal, hadīs no. 27042, 27043, 27044.

Selain melacak hadīs tentang nafkah berdasarkan kamus di atas,

peneliti juga melacak hadīs-hadīs tersebut dalam kitab "Miftāh kunūz al-

Sunnah" karya A.J. Winsink dan Muhammad Fuad al-BaQi dalam tema:

حق املرأة على زوجها terdapat dalam kitab Sunan Ibn Mājah, kitab nomor 67,

bab 79,2 dalam tema: حقوق املرأة وواجبته terdapat dalam kitab Sunan Abī Daūd

kitab nomor 12, bab 39, 40 dan 41, Sunan Ibnu Mājah, kitab nomor 9, bab

3 dan 4, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 3, hadīs nomor. 446, 447 dan juz

5, hadīs nomor 3, 5.3 Tema: النفقات terdapat dalam Shahīh al-Bukarī, kitab

69  bab.1, Sunan Ibnu Mājah, kitab nomor 69, bab 1 ,Sunan al-Turmuzī,

kitab nomor 25 bab 42, dan musnad Ahmad bin Hanbal, juz 5, h. 279, 284.4

Adapun hadīs-hadīs tersebut sebagai berikut:

1. Hadīs: Nafkah merupakan Tanggung jawab Suami

a. Hadīs Shahīh al-Bukarἷ no. 4945
ثـََنا  ثـََنا َحيَْىي َعْن ِهَشاٍم قَاَل َأْخبَـَرِين َأِيب َعْن َعاِئَشَة أَنَّ ِهْنَد بِْنَت ُعْتَبةَ َحدَّ قَاَلتْ ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ

ْنُه َوُهَو َال ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح َولَْيَس يـُْعِطيِين َما َيْكِفيِين َوَوَلِدي ِإالَّ َما َأَخْذُت مِ هللايَا َرُسوَل 
٥يـَْعَلُم فـََقاَل ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك بِاْلَمْعُروفِ 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna
Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata;
Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu
binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki
yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan
anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa
sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya
sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."

1A.J. Winsink, Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Had'īs al-Nabaw'ī, Juz II, VII,
(Leaden: Breil, 1936), h. 62, 360, 362.

2A.J. Winsink, dan Muhammad Fuad al-Baki, Miftāh kunūz al-Sunnah, (T.tp, Ma'arif
Lahur, 1978 H/1398M), h. 500-501

3Ibid., h. 501
4Ibid., 505-506
5Al-Bukarī, Shahīh al-Bukarī, Juz III, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002/1423), h.1367
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b. Hadīs Shahīh al-Bukarἷ - 4951

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف َحدَّ َها اهللاَحدَّ َعنـْ
ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح فـََهْل َعَليَّ ُجَناٌح أَْن آُخَذ ِمْن َمالِِه َما َيْكِفيِين اهللاقَاَلْت ِهْنُد يَا َرُسوَل 

٦َوَبِينَّ قَاَل ُخِذي بِاْلَمْعُروفِ 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah
menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari
bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Hindun berkata,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-
laki yang pelit. Maka apakah aku berdosa bila mengambil sesuatu
dari hartanya yang dapat menutupi kebutuhanku dan juga anakku?"
beliau menjawab: "Ambillah dengan cara yang wajar."

c. Hadīs Shahīh al-Bukarἷ– 6644

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َكِثٍري َأْخبَـرَنَا ُسْفَياُن َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  َها أَنَّ ِهْنًدا قَاَلْت اهللاَحدَّ َعنـْ
َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح فََأْحَتاُج أَْن آُخَذ ِمْن َمالِِه قَاَل ُخِذي َما اهللالِلنَِّيبِّ َصلَّى 

٧َيْكِفيِك َوَوَلَدِك بِاْلَمْعُروفِ 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah
mengabarkan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari
Aisyah radliallahu 'anha, Hindun binti Utbah berkata kepada Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam; "Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit,
maka aku perlu mengambil hartanya (tanpa sepengetahuannya)!"
Nabi menjawab: "ambillah yang mencukupimu dan anak-anakmu
dengan cara yang ma'ruf (wajar)!"

d. Hadīs Shahīh Muslim - 3233

ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن َعا َثِين َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر السَّْعِديُّ َحدَّ ِئَشَة َحدَّ
يَا َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلتْ اهللاَصلَّى اهللاقَاَلْت َدَخَلْت ِهْنٌد بِْنُت ُعْتَبَة اْمَرأَُة َأِيب ُسْفَياَن َعَلى َرُسوِل 

ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح َال يـُْعِطيِين ِمْن النـََّفَقِة َما َيْكِفيِين َوَيْكِفي َبِينَّ ِإالَّ َما َأَخْذُت اهللاَرُسوَل 
لََّم ُخِذي َعَلْيِه َوسَ اهللاَصلَّى اهللاِمْن َمالِِه ِبَغْريِ ِعْلِمِه فـََهْل َعَليَّ ِيف َذِلَك ِمْن ُجَناٍح فـََقاَل َرُسوُل 

ثـََناه ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ْبِن ُمنَْريٍ َوأَبُو ُكرَْيٍب  اهللاِمْن َمالِِه بِاْلَمْعُروِف َما َيْكِفيِك َوَيْكِفي بَِنيِك و َحدَّ
ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي َأْخبَـَرنَا َعْبُد اْلعَ اهللاِكَالُمهَا َعْن َعْبِد  زِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد ح و ْبِن ُمنَْريٍ َووَِكيٍع ح و َحدَّ

ثـََنا اْبُن َأِيب ُفَدْيٍك َأْخبَـَرنَا الضَّحَّاُك يـَْعِين اْبَن ُعْثَماَن ُكلُُّهْم عَ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع َحدَّ ْن ِهَشاٍم َحدَّ
ْسَنادِ  ََذا اْإلِ ِ٨

6Ibid., h. 1368
7Ibid.h. 1774
8Muslim, Shahīh Muslim, (Riyad: Dar al-Mughni, 1998/1419), 942



172

“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah
menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah
dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri
Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-
laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat
mencukupi keperluanku dan kepeluan anak-anakku, kecuali bila aku
ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika
aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi
kebutuhanmu dan anak-anakmu." Dan telah menceritakan kepada
kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib
keduanya dari Abdullah bin Numair dan Waki'. (dalam jalur lain
disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah
mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. (dalam jalur
lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin
RaFī' telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah
mengabarkan kepada kami Adl Dlahak -yaitu Ibnu Utsman-
semuanya dari Hisyam dengan isnad ini."

e. Hadīs Sunan Abu Daūd - 3065

ثـََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة أَنَّ ِهنْ  ثـََنا ُزَهيـٌْر َحدَّ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن يُوُنَس َحدَّ ًدا أُمَّ َحدَّ
َال َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح َوإِنَُّه اهللاَصلَّى اهللاُمَعاِويََة َجاَءْت َرُسوَل 

يـُْعِطيِين َما َيْكِفيِين َوَبِينَّ فـََهْل َعَليَّ ُجَناٌح أَْن آُخَذ ِمْن َمالِِه َشْيًئا قَاَل ُخِذي َما َيْكِفيِك َوبَِنيكِ 
٩بِاْلَمْعُروفِ 

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah
menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami
Hisyām bin 'Urwah dari 'Urwah dari Aisyah bahwa Hindun, ibu
Mu'awiyah, datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
dan berkata, "Abu Sufyan adalah orang yang pelit, ia tidak
memberikan kepadaku apa yang mencukupiku dan anakku. Apakah
saya berdosa apabila mengambil sebagian dari hartanya?" Beliau
bersabda: "Ambillah apa yang cukup untuk kamu dan anakmu
dengan baik."

f. Hadīs Sunan al-Darimἷī – 2159

اْمرَأََة َأِيب َأْخبَـَرنَا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن َأْخبَـَرنَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة أَنَّ ِهْنًدا أُمَّ ُمَعاِويَةَ 
ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح اهللاَعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اهللاَصلَّى اهللاُسْفَياَن أََتْت َرُسوَل 

َناٌح فـََقاَل َوِإنَُّه َال يـُْعِطيِين َما َيْكِفيِين َوَبِينَّ ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْنُه َوُهَو َال يـَْعَلُم فـََهْل َعَليَّ ِيف َذِلَك جُ 
١٠ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك بِاْلَمْعُروفِ 

9Abi Daud, Sunan Abi Daud, Juz X, (Riyad: Bait al-Afkar, t. Th).  h. 392
10Al-Dārimī, Sunan al-Dārimī, (t.tp: t.p. t.th),  h.87
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“Telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin 'Aun telah
mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari
'Aisyah bahwa Hindun ibu Mu'awiyah, isteri Abu Sufyan datang
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Wahai
Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit, dan
ia tidak memberiku apa yang cukup untukku dan anakku kecuali
yang aku ambil darinya, sementara ia tidak mengetahui. Apakah
dalam hal itu aku mendapatkan dosa?" Beliau bersabda: "Ambillah
apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang baik."

g. Hadīs Sunan Ibnu mājjah- 2284
ثـََنا وَِكيٌع َحدَّ  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َوَعِليُّ ْبُن ُحمَمٍَّد َوأَبُو ُعَمَر الضَّرِيُر قَاُلوا َحدَّ ثـََنا ِهَشاُم َحدَّ

َقاَلْت يَا َرُسوَل َعلَْيِه َوَسلََّم فَـ اهللاْبُن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت َجاَءْت ِهْنٌد ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى 
ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح َال يـُْعِطيِين َما َيْكِفيِين َوَوَلِدي ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْن َمالِِه َوُهَو َال اهللا

١١يـَْعَلُم فـََقاَل ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك بِاْلَمْعُروفِ 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah
berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan
Abu Umar Adl Darir mereka berkata; telah menceritakan kepada
kami Waqi' berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin
Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Hindun
datangmenemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata,
"Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit,
ia tidak memberi nafkah yang bisa mencukupi aku dan anakku,
kecuali dengan sesuatu yang aku ambil dari hartanya tanpa
sepengetahuannya! " beliau lantas bersabda: "Ambillah uang
miliknya yang bisa mencukupi nafkahmu dan juga anakmu dengan
ma'ruf."

h. Hadīs Sunan al-Nasā'ἷ – 5325
ثـََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعنْ  أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت َأْخبَـَرنَا ِإْسَحُق ْبُن إِبـْرَاِهيَم قَاَل أَنـَْبأَنَا وَِكيٌع قَاَل َحدَّ

ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح اهللاَوَسلََّم فـََقاَلْت يَا َرُسوَل َعَلْيهِ اهللاَصلَّى اهللاِإَىل َرُسوِل َجاَءْت ِهْندٌ 
َوَال يـُْنِفُق َعَليَّ َوَوَلِدي َما َيْكِفيِين أََفآُخُذ ِمْن َمالِِه َوَال َيْشُعُر قَاَل ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلِدِك 

١٢بِاْلَمْعُروفِ 

“Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim ia berkata;
telah memberitakan kepada kami Waki' ia berkata; telah
menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari
'Aisyah ia berkata; "Hindun datang kepada Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah

11Ibnu Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz VII, (T.tp: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t. Th),  h.
769

12Al-Nasa’ī, Sunan al-Nasa'ī’, Juz VIII,  (Riyad, Bait al-Afkar al-Dauliyah, t. th), h.
550
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seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang cukup
kepadaku dan juga anakku. Apakah boleh aku mengambil uangnya
tanpa sepengetahuannya?" beliau menjawab: "Ambillah apa yang
mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan ma'ruf."

2. Hadīs: Nafkah adalah hak isteri
a. Sunan Abī Daūd -2142

ثـََنا َمحَّاٌد َأْخبَـرَنَا أَبُو قـََزَعَة اْلَباِهِليُّ َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويَةَ  ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَِعيَل َحدَّ اْلُقَشْريِيِّ َحدَّ
قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما َحقُّ َزْوَجِة َأَحِدنَا َعَلْيِه قَاَل أَْن ُتْطِعَمَها ِإَذا َطِعْمَت َوَتْكُسَوَها ِإَذا َعْن أَبِيِه قَال

قَاَل أَبُو َداُود َوَال تـَُقبِّْح اْكَتَسْيَت أَْو اْكَتَسْبَت َوَال َتْضِرْب اْلَوْجَه َوَال تـَُقبِّْح َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيتِ 
١٣َأْن تـَُقوَل قـَبََّحِك اللَّهُ 

”Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'Il, telah
menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada
kami Abu Qaza'ah Al Bahalī, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi
dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah
hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata:
"Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya
pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul
wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau
cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah."
Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya
(dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah
memburukkan wajahmu."

b. Sunan Abi Daud-2143

ثـََنا بـَْهُز ْبُن َحِكيٍم َحدََّثِين َأِيب َعْن َجدِّي قَاَل قُـ  ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد َحدَّ ثـََنا اْبُن َبشَّاٍر َحدَّ ْلتُ َحدَّ
ْمَت يَا َرُسوَل اللَِّه ِنَساُؤنَا َما نَْأِيت ِمنـُْهنَّ َوَما نََذُر قَاَل اْئِت َحْرَثَك َأىنَّ ِشْئَت َوأَْطِعْمَها ِإَذا طَعِ 
ِعْمَت َواْكُسَها ِإَذا اْكَتَسْيَت َوَال تـَُقبِّْح اْلَوْجَه َوَال َتْضِرْب قَاَل أَبُو َداُود َرَوى ُشْعَبُة ُتْطِعُمَها ِإَذا طَ 

١٤َوَتْكُسوَها ِإَذا اْكَتَسْيتَ 

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan
kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Bahz
bin Hakim, telah menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku, ia
berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apa yang boleh kami
lakukan dalam menggauli istri kami dan apa yang harus kami
tinggalkan? Beliau menjawab: "Datangilah tanah tempat bercocok-
tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan berilah mereka
makan apabila engkau makan, berilah ia pakaian apabila engkau
berpakaian, dan janganlah engkau menjelekkan (mencaci)
wajah(nya), serta janganlah engkau memukul (wajahnya)." Abu
Daud berkata; Syu'bah telah meriwayatkan dengan kata; engkau

13Abi Daud Sulaiman bin al-asy'ats, Sunan Abi Daūd: Syah wa al-Tahqiq, Juz II,
(Kairo: Dār al-Had'īs, 1999M/1420H), h. 918-919

14Ibid.



175

memberinya makan apabila engkau makan, dan memberinya pakaian
apabila engkau memakai pakaian."

c. Sunan Abi Daud-2144
ثـََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َرزِيٍن َحدَّ  ْبُن ثـََنا ُسْفَيانُ َأْخبَـَرِين َأْمحَُد ْبُن يُوُسَف اْلُمَهلَِّيبُّ النـَّْيَسابُورِيُّ َحدَّ

ِه ُمَعاِويََة اْلُقَشْريِيِّ قَالَ ُحَسْنيٍ َعْن َداُوَد  اْلَورَّاِق َعْن َسِعيِد ْبِن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويََة َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ
ا تَْأُكُلوَن أَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل فـَُقْلُت َما تـَُقوُل ِيف ِنَسائَِنا قَاَل أَْطِعُموُهنَّ ِممَّ 

١٥َواْكُسوُهنَّ ِممَّا َتْكَتُسوَن َوَال َتْضرِبُوُهنَّ َوَال تـَُقبُِّحوُهنَّ 

"Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Yusuf Al Muhalli An
Naisaburi, telah menceritakan kepada kami Umar bin Abdullah bin
Razin, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Husain dari Daud
Al Warraq, dari Sa'id bin Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya dari
kakeknya yaitu Mu'awiyah Al Qusyairi, ia berkata; aku datang
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Mu'awiyah berkata;
kemudian aku katakan; bagaimana pendapat engkau mengenai
isteri-isteri kami? Beliau bersabda: "Berilah mereka makan dari apa
yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari apa yang
kalian pakai, dan janganlah kalian memukul mereka serta menjelek-
jelekkan mereka (dengan perkataan dan cacian)."

d. Sunan Ibnu Mājjah

ثـََنا يَزِيُد  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ ْبُن َهاُروَن َعْن ُشْعَبَة َعْن َأِيب قـَْزَعَة َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويََة َحدَّ
ْن يُْطِعَمَها ِإَذا َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُجًال َسَأَل النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما َحقُّ اْلَمْرأَِة َعَلى الزَّْوِج قَاَل أَ 

١٦.ِإَذا اْكَتَسى َوَال َيْضِرْب اْلَوْجَه َوَال يـَُقبِّْح َوَال يـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيتِ َطِعَم َوأَْن َيْكُسَوَها 

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah
berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari
Syu'bah dari Abu Qaz'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari Bapaknya
berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam, "Apa hak seorang wanita atas suaminya?" beliau
menjawab: "Memberi makan kepadanya apabila dia makan,
memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak
menjelek-jelekkannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di
dalam rumah."

e. Sunan Ibnu Majjāh-1850

ثـََنا احلَُْسْنيُ ْبُن َعِليٍّ َعْن زَائَِدَة َعْن َشِبيِب ْبِن َغْرَقَدَة ا ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ ْلَبارِِقيِّ َعْن َحدَّ
َثِين َأِيب أَنَُّه َشِهَد َحجََّة اْلَوَداِع َمَع َرُسوِل اللَّهِ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُسَلْيَماَن ْبِن َعْمرِو ْبِن اْألَْحَوِص َحدَّ

رًا فَِإنـَُّهنَّ ِعْندَُكْم عَ  َواٍن لَْيَس َمتِْلُكونَ َفَحِمَد اللََّه َوأَثـَْىن َعَلْيِه َوذَكََّر َوَوَعَظ ُمثَّ قَاَل اْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء َخيـْ

15Ibid.
16Ibnu Majāh, Sunan Ibn Mājah, Juz.1, Op. cit., h. 593
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َر َذِلَك ِإالَّ أَْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة مُ  بَـيـَِّنٍة فَِإْن فـََعْلَن فَاْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ ِمنـُْهنَّ َشْيًئا َغيـْ
َر ُمبَـرٍِّح فَِإْن أَطَْعَنُكْم َفَال تـَبـُْغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ َلُكْم ِمْن ِنَساِئُكْم َحقا َولِِنسَ  اِئُكْم َعَلْيُكْم َضْربًا َغيـْ

َساِئُكْم َفَال يـَُوطَِّئنَّ فـُُرَشُكْم َمْن َتْكَرُهوَن َوَال يَْأَذنَّ ِيف بـُُيوِتُكْم ِلَمْن َتْكَرُهونَ َحقا فََأمَّا َحقُُّكْم َعَلى نِ 
١٧.َأَال َوَحقُُّهنَّ َعَلْيُكْم أَْن ُحتِْسُنوا إِلَْيِهنَّ ِيف ِكْسَوِِنَّ َوطََعاِمِهنَّ 

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata,
telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Ali dari Za`idah dari
Syabib bin Gharqadah Al Bariqi dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash
berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwasanya ia pernah
menghadiri haji wada' bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, mengingatkan
dan memberi wejangan. Setelah itu beliau bersabda: "Perlakukanlah
isteri-isteri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi
kalian. Kalian tidak memiliki suatu apapun dari mereka selain itu.
Kecuali jika mereka berbuat zina dengan terang-terangan. Jika mereka
melakukannya maka tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah
dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka mentaati kalian
maka janganlah berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Sungguh,
kalian mempunyai hak dari isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian
mempunyai dari kalian. Adapun hak kalian terhadap isteri kalian;
jangan menginjakkan di tempat tidur kalian orang yang kalian benci
dan jangan diizinkan masuk rumah-rumah kalian terhadap orang yang
kalian benci. Dan sungguh hak mereka atas kalian; hendaknya
memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian dan
makanan."

f. Musnad Ahmad bin hanbal-19160
ثـََنا َعْبُد اللَّ  ثـََنا ِشبْ َحدَّ َثِين ِشْبُل ْبُن َعبَّاٍد َواْبُن َأِيب ُبَكْريٍ يـَْعِين َحيَْىي ْبَن َأِيب ُبَكْريٍ َحدَّ لُ ِه ْبُن اْحلَاِرِث َحدَّ

زِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَّهُ ْبُن َعبَّاٍد اْلَمْعَىن قَاَل مسَِْعُت أَبَا قـََزَعَة ُحيَدُِّث َعْمَرو ْبَن ِديـَْناٍر َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويََة اْلبَـهْ 
ا الَِّذي بـََعَثَك اللَّهُ قَاَل لِلنَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإينِّ َحَلْفُت َهَكَذا َوَنَشَر َأَصاِبَع يََدْيِه َحىتَّ ُختِْربَِين مَ 

ْسَالُم قَاَل َشَهاَدُة أَْن َال إِلََه ِإالَّ اللَُّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل بِِه قَاَل بـََعَثِين اللَُّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل بِاْإلِ  ْسَالِم قَاَل َوَما اْإلِ
زَّ َوَجلَّ ِمْن َأَحٍد تـَْوبًَة َوأَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َوتُِقيُم الصََّالَة َوتـُْؤِيت الزََّكاَة َأَخَواِن َنِصريَاِن َال يـَْقَبُل اللَُّه عَ 

ْكُسوَهابـَْعَد ِإْسَالِمِه قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما َحقُّ َزْوِج َأَحِدنَا َعَلْيِه قَاَل ُتْطِعُمَها ِإَذا َأَكْلَت َوتَ َأْشَرَك 
ُروَن َهاُهَنا ُحتَْشُروَن ِإَذا اْكَتَسْيَت َوَال َتْضِرْب اْلَوْجَه َوَال تـَُقبِّْح َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيِت ُمثَّ قَاَل َهاُهَنا ُحتْشَ 
آِخُر اْألَُمِم َهاُهَنا ُحتَْشُروَن َثَالثًا رُْكَبانًا َوُمَشاًة َوَعَلى ُوُجوِهُكْم ُتوُفوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َسْبِعَني أُمًَّة أَنـُْتمْ 

َلى أَفْـَواِهُكْم اْلِفَداُم أَوَُّل َما يـُْعِرُب َعْن َأَحدُِكْم َوَأْكَرُمَها َعَلى اللَِّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل تَْأتُوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوعَ 
١٨.َفِخُذُه قَاَل اْبُن َأِيب ُبَكْريٍ فََأَشاَر بَِيِدِه ِإَىل الشَّاِم فـََقاَل ِإَىل َهاُهَنا ُحتَْشُرونَ 

17Ibid.
18Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz IV, h. 447
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"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Harits, telah
menceritakan padaku Syibl bin 'Abbad dan Ibnu Abu Bukair yaitu
Yahya bin Abu Bukair, telah menceritakan kepada kami Syibl bin
'Abbad secara makna, ia berkata; Aku mendengar Abu Qaza'ah
menceritakan kepada 'Amru bin Dinar dari Hakim bin Mu'awiyah Al
Bahzi dari Ayahnya bahwa ia berkata pada Nabi Shalallahu 'alaihi
wasallam; "Sungguh aku telah bersumpah seperti ini, -sambil
merekahkan jarinya- hingga engkau mengabariku untuk apa Allah
Tabaraka wa Ta'ala mengutusmu?." Beliau bersabda: "Allah Tabaraka
Wata'ala mengutusku dengan Islam." Mu'awiyah bertanya; "Apakah
Islam itu?." Beliau menjawab: "Syahadat Laa Ilaaha Illallah wa Anna
Muhammadan 'Abduhu Wa Rasuluhu (bersaksi bahwa tiada Ilah kecuali
Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya), kamu
mendirikan shalat, menunaikan zakat, ia merupakan dua hal yang
selalu bersambung, dan Allah Azza Wa Jalla tidak akan menerima
taubat seorang hamba yang menyekutukan-Nya setelah ia masuk
Islam." Mu'awiyah berkata; Aku bertanya pada Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam; "Wahai Rasulullah, apa hak seorang istri terhadap
suami?." Beliau bersabda: "Memberinya makan bila kamu makan,
memberinya pakaian bila kamu berpakaian, jangan kamu pukul
wajahnya, jangan kamu jelekkan dan jangan kamu menghajr
(memisahkan diri dari kamar tidur) kecuali di satu rumah." Kemudian
beliau melanjutkan: "Di sinilah kalian akan dikumpulkan, di sinilah
kalian akan dikumpulkan dan di sinilah kalian akan di kumpulkan -
sebanyak tiga kali-, dalam keadaan berkendaraan dan tak berjalan kaki
dan kalian akan dikumpulkan di hari kiamat selepas kematian kalian di
antara tujuh puluh umat, sedangkan kalian adalah umat yang paling
terakhir dari mereka, sementara kalian adalah ummat yang dimuliakan
disisi Allah Tabaraka Wata'ala. Kalian datang di hari kiamat dalam
keadaan mulut kalian terkunci, dan yang pertama kali berbicara adalah
kaki-kaki kalian (paha)." Ibnu Abu Bukair berkata; Lalu beliau
menunjukkan dengan isyarat tangannya ke arah Syam sambil bersabda:
"Kesanalah kalian akan dikumpulkan."

g. Musnad Ahmad bin Hanbal-19162

ثـََنا يَزِيُد َأْخبَـرَنَا ُشْعَبُة َعْن َأِيب قـََزَعَة َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويََة َعْن أَبِيهِ  َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َحدَّ
وَها ِإَذا اْكَتَسْيَت َوَال َتْضِرْب قَاَل َسأََلُه َرُجٌل َما َحقُّ اْلَمْرأَِة َعَلى الزَّْوِج قَاَل ُتْطِعُمَها ِإَذا طَِعْمَت َوَتْكسُ 

١٩اْلَوْجَه َوَال تـَُقبِّْح َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيتِ 

”Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan pada kami
Syu'bah, dari Abu Qaza'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari Ayahnya
dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam, Seseorang bertanya kepada
beliau; "Apa hak seorang istri dari suaminya?." beliau menjawab:
"Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya
pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak

19Ibid.
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menjelek-jelekkannya dan tidak menghajrnya (memisahkan dari tempat
tidur) kecuali di dalam rumah."

h. Musnad Ahmad bin Hanbal -19171

ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َأْخبَـرَنَا أَبُو قـََزَعَة اْلَباِهِليُّ َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويََة  ثـََنا َعفَّاُن َحدَّ َعْن أَبِيِه قَاَألَتـَْيُت َحدَّ
ِعي َهِذِه أَْن َال آتَِيَك أَرَانَا َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلُت َما أَتـَْيُتَك َحىتَّ َحَلْفُت َعَدَد َأَصابِ 

ْسَالُم قَاَل َوَما اْإلِسْ  َالُم قَاَل أَْن ُيْسِلَم َعفَّاُن َوطَبََّق َكفَّْيِه فَِبالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما الَِّذي بـََعَثَك بِِه قَاَل اْإلِ
تـََعاَىل َوُتَصلَِّي الصََّالَة اْلَمْكُتوبََة َوتـَُؤدَِّي الزََّكاَة اْلَمْفُروَضَة َأَخَواِن قـَْلُبَك لِلَِّه تـََعاَىل َوأَْن تـَُوجَِّه َوْجَهَك ِإَىل اللَّهِ 

ِدنَا َعَلْيِه قَالَ َنِصريَاِن َال يـَْقَبُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َأَحٍد تـَْوبًَة َأْشَرَك بـَْعَد ِإْسَالِمِه قـُْلُت َما َحقُّ َزْوَجِة َأحَ 
َذا َطِعْمَت َوَتْكُسوَها ِإَذا اْكَتَسْيَت َوَال َتْضِرْب اْلَوْجَه َوَال تـَُقبِّْح َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيِت قَالَ ُتْطِعُمَها إِ 

تـََعاَىل َوَعَلى هِ ُحتَْشُروَن َهاُهَنا َوأَْوَمأَ بَِيِدِه ِإَىل َحنِْو الشَّاِم ُمَشاًة َورُْكَبانًا َوَعَلى ُوُجوِهُكْم تـُْعَرُضوَن َعَلى اللَّ 
أَلُُه ِمْن َفْضٍل أَفْـَواِهُكْم اْلِفَداُم َوأَوَُّل َما يـُْعِرُب َعْن َأَحدُِكْم َفِخُذُه َوقَاَل َما ِمْن َمْوًىل يَْأِيت َمْوًىل َلُه فـََيسْ 

َهُسُه قـَْبَل ا ْلَقَضاِء قَاَل َعفَّاُن يـَْعِين بِاْلَمْوَىل اْبَن َعمِِّه ِعْنَدُه فـََيْمنَـُعُه ِإالَّ َجَعَلُه اللَُّه تـََعاَىل َعَلْيِه ُشَجاًعا يـَنـْ
َلُكْم َرَغَسُه اللَُّه تـََعاَىل َماًال َوَوَلًدا َحىتَّ َذَهَب َعْصٌر َوَجاَء  آَخُر فـََلمَّاقَاَل َوقَاَل ِإنَّ َرُجًال ِممَّْن َكاَن قـَبـْ

َر َأٍب فـََقاَل َهْل أَنـُْتْم ُمِطيِعيَّ َوِإالَّ َأَخْذُت َماِيل ِمْنُكْم اْحُتِضَر قَاَل ِلَوَلِدِه َأيَّ َأٍب ُكْنُت َلُكْم قَ  اُلوا َخيـْ
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه اْنظُُروا ِإَذا أَنَا ُمتُّ أَْن ُحتَرُِّقوِين َحىتَّ َتَدُعوِين ُمحًَما ُمثَّ اْهُرُسوِين بِاْلِمْهرَاِس َوأََداَر َرُسوُل ا

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ْيِه ِحَذاَء رُْكَبتَـْيِه قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََفَعُلوا َواللَِّه َوقَاَل َنِيبُّ اللَّهِ َوَسلََّم يَدَ 
َعفَّاُن قَاَل َأِيب َوقَاَل ُمَهنَّا أَبُو ِشْبلٍ َوَسلََّم بَِيِدِه َهَكَذا ُمثَّ اْذُروِين ِيف يـَْوٍم رَاٍح َلَعلِّي َأِضلُّ اللََّه تـََعاَىل َكَذا قَالَ 

آَدَم َما َمحََلَك َعَلىَعْن َمحَّاٍد َأِضلُّ اللََّه فـََفَعُلوا َواللَِّه َذاَك فَِإَذا ُهَو قَائٌِم ِيف قـَْبَضِة اللَِّه تـََعاَىل فـََقاَل يَا اْبنَ 
َاَما فـََعْلَتُه قَاَل ِمْن َخمَافَِتَك قَاَل فـََتَال  ٢٠.فَاُه اللَُّه تـََعاَىل ِ

"Telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada
kami Hammad bin Salamah, telah mengabarkan pada kami Abu
Qar'ah Al Bahili dari Hakim bin Mu'awiyah dari Ayahnya ia
berkata; Aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,
lalu aku berkata; "Tidaklah aku datang kepadamu kecuali aku telah
bersumpah dengan beberapa jariku ini bahwa aku tidak akan datang
kepadamu -'Affan memperlihatkan dan menengadahkan telapaknya-
Demi dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, dengan apakah
kamu di utus?." Beliau menjawab: "Dengan Islam." Mu'awiyah
bertanya; "Apakah Islam itu?." Beliau menjawab: "Hendaknya
engkau serahkan jiwamu sepenuhnya hanya pada Allah Ta'ala dan
engkau menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah saja, engkau
mengerjakan shalat, menunaikan zakat, itulah dua hal yang tidak
bisa dipisahkan dan Allah Azza Wa Jalla tidak akan menerima
taubat seorang hamba yang menyekutukan-Nya setelah ia masuk
Islam." Aku bertanya; "Lalu apa hak istri terhadap kita (suami)?."
Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan apabila engkau

20Ibid.
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makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, jangan
memukul wajah, jangan menjelekkannya dan jangan memisahkan
tempat tidur kecuali dalam satu rumah." Beliau melanjutkan:
"Kalian akan dikumpulkan di sana, (seraya menunjukkan tangannya
ke arah Syam) dalam keadaan berjalan kaki dan berkendaraan,
wajah kalian akan ditampakkan semua dihadapan Allah, mulut-
mulut kalian akan dikunci dan yang pertama kali akan berkomentar
adalah paha (kaki-kaki) kalian." Beliau melanjutkan lagi: "Dan
siapa saja dari seorang budak yang meminta kelebihan dari harta
tuannya, namun tuannya tidak memberinya, melainkan Allah Ta'ala
akan menjadikan untuknya seekor ular besar bernama Syuja', dan
Ular itu akan menghancurkannya sebelum diputuskannya perkara."
'Affan seorang budak milik anak pamannya berkata; "Sesungguhnya
sebelum kalian ada seseorang yang Allah Ta'ala karuniai harta dan
anak-anak, hingga zaman berganti dengan generasi setelahnya.
Sewaktu ayahnya hendak meninggal, ia berkata kepada anaknya;
"Buat kalian, ayah macam apakah aku ini? Mereka berkata; 'Ayah
adalah orang yang terbaik!.' Dia berkata lagi; 'Apakah kalian akan
mentaatiku?, kalau tidak, maka aku akan mengambil semua hartaku
dari kalian!.' 'Lihatlah oleh kalian, jika nanti aku telah meninggal
dunia, maka bakarlah aku hingga diriku menjadi arang.' Kemudian
tumbuklah (arangku) hingga halus dengan alat penumbuk -
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil mendemontrasikan
dengan memutar-mutar dengan kedua tangannya sejajar kedua
lututnya- Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda:
"Kemudian mereka melakukan wasiat ayahnya." Demi Allah
Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam mempraktekkan dengan
tangannya seperti ini, - 'Kemudian tebarkanlah (abuku) pada hari
yang anginya kencang, supaya Allah Ta'ala tidak dapat
menemukanku.' -demikianlah yang di katakan 'Affan, Ayahku
berkata; dan Muhanna Abu Syibl mengatakan dari Hammad dengan
redaksi -supaya diriku tidak dapat di temukan Allah- lalu anak-
anaknya melaksanakan perintah ayahnya, demi Allah, ternyata
dirinya telah berdiri tegak dalam genggaman Allah Ta'ala. Maka
Allah bertanya kepadanya: 'Wahai anak Adam, apa yang
membuatmu melakukan hal ini (membakar diri)?.' Lak-laki itu
menjawab; 'Ya Rabb-ku, karena aku takut kepada-Mu!.' Maka Allah
Ta'ala pun mengampuni perbuatannya."

i. Musnad Ahmad bin Hanbal-19174

ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخبَـَرنَا اْبُن ُجرَْيٍج َأْخبَـرَنَا أَبُو قـََزَعَة َعْن َرُجٍل ِمْن َبِين ُقَشْريٍ َعْن أَبِ  َسَأَل النَِّيبَّ يِه أَنَّهُ َحدَّ
َوَسلََّم َما َحقُّ اْمرََأِيت َعَليَّ قَاَل ُتْطِعُمَها ِإَذا طَِعْمَت َوَتْكُسوَها ِإَذا اْكَتَسْيَت َوَال َتْضِربْ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

٢١.اْلَوْجَه َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيتِ 

"Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah mengabarkan
kepada kami Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah
dari seorang laki-laki dari bani Qusyair dari Ayahnya bahwa ia

21Ibid.



180

bertanya kepada Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam; "Apakah hak
seorang istri terhadapku?." Beliau menjawab: "Kamu memberinya
makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana
kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelekkannya dan
tidak menghajrnya (memisahkan dari tempat tidur) kecuali di dalam
rumah."

3. Hadīs-hadīs Isteri Menafkahi Keluarga

a. Hadīs Shahἷh al-Buhkarἷ - 1374

ثـََنا َعْبَدُة َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن زَيـَْنَب بِْنِت أُمِّ َسَلَمَة عَ  ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ ْن أُمِّ َسَلَمَة َحدَّ
َا ُهْم َبِينَّ فـَقَ اهللاقَاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل  اَل أَْنِفِقي َعَلْيِهْم َأِيلَ َأْجٌر أَْن أُْنِفَق َعَلى َبِين َأِيب َسَلَمَة ِإمنَّ

٢٢فـََلِك َأْجُر َما أَنـَْفْقِت َعَلْيه

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah
telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Hisyam dari bapaknya
dari Zainab binti Ummu Salalah dari Ummu Salamah berkata; Aku
berkata,: "Wahai Rasulullah, apakah bagiku pahala bila aku
menginfaqkan harta untuk anak-anak Abu Salamah padahal mereka
itu anak-anakku?".Maka Beliau bersabda:"berinfaqlah untuk mereka
dan kamu akan mendapatkan pahala dari apa yang kamu infaqkan
buat mereka".

b. Hadīs Shahἷh al-Buhkarἷ - 4950
ثـََنا ُوَهْيٌب َأْخبَـَرنَا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه َعْن زَيـَْنَب بِْنِت َأِيب َسَلَمَة  ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل َحدَّ َعْن َحدَّ

َهْل ِيل ِمْن َأْجٍر ِيف َبِين َأِيب َسَلَمَة أَْن أُْنِفَق َعَلْيِهْم َوَلْسُتِ تَارَِكِتِهْم اهللاأُمِّ َسَلَمَة قـُْلُت يَا َرُسوَل 
َا ُهْم َبِينَّ قَاَل نـََعْم َلِك َأْجُر َما أَنـَْفْقِت َعَلْيِهمْ  ٢٣َهَكَذا َوَهَكَذا ِإمنَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah
menceritakan kepada kami Wuhaib Telah mengabarkan kepada kami
Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu
Salamah, Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku mendapatkan
pahala bila aku berinfak kepada anak-anak Abu Salamah, dan aku
tidak meninggalkan mereka dalam banyak hal. Sesungguhnya mereka
adalah anak-anakku."Beliau menjawab: "Ya, kamu akan mendapatkan
pahala atas apa yang kamu nafkahkan pada mereka."

c. Hadīs Shahἷh Muslim -1668

ثـََنا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه َعْن َزيـَْنَب  ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َحدَّ ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب ُحمَمَُّد ْبُن اْلَعَالِء َحدَّ بِْنِت َأِيب َسَلَمَة َحدَّ
ْم َوَلْسُت بَِتارَِكِتِهْم َهْل ِيل َأْجٌر ِيف َبِين َأِيب َسَلَمَة أُْنِفُق َعَلْيهِ اهللاَعْن أُمِّ َسَلَمَة قَاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل 

َثِين ُسَوْيُد بْ  َا ُهْم َبِينَّ فـََقاَل نـََعْم َلِك ِفيِهْم َأْجُر َما أَنـَْفْقِت َعَلْيِهْم و َحدَّ ُن َسِعيٍد َهَكَذا َوَهَكَذا ِإمنَّ

22Shahīh al-Bukarī, Op. cit., Juz. II, h. 533
23Ibid.
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ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر ح و َحدَّثـََناه ِإْسَحُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َوَعْبُد ْبُن محَُ  ْيٍد قَاَال َأْخبَـرَنَا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخبَـرَنَا َحدَّ
ْسَناِد ِمبِْثِلهِ  يًعا َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة ِيف َهَذا اْإلِ ٢٤َمْعَمٌر مجَِ

Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad
bin Ala` Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah
menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti
Abu Salamah dari Ummu Salamah ia berkata; Saya bertanya, "Wahai
Rasulullah, mungkinkah aku mendapatkan pahala atas nafkah yang
kuberikan untuk mengasuh anak-anak Abu Salamah (anak tiri bagi
Ummu Salamah) sehingga mereka tidak tersia-sia, dimana mereka
kuanggap seperti anak-anakku sendiri?" Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam menjawab: "Ya, kamu dapat pahala atas nafkah yang kamu
keluarkan untuk biaya mengasuh mereka." Dan telah menceritakan
kepadaku Suwaid bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Ali bin
Mushir -dalam jalur lain- Dan Telah menceritakannya kepada kami
Ishaq bin Ibrahim dan Abdu bin Humaid keduanya berkata, telah
mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada
kami Ma'mar semuanya dari Hisyam bin Urwah di dalam isnad ini,
dan serupa dengan hadits di atas”.

d. Hadīs Musnad bin Hanbal - 25301

ثـََنا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه َعْن َزيـَْنَب ابـَْنِة َأِيب َسَلَمَة َعْن أُمِّ َسَلَمَة قَا ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة قَاَل َحدَّ َلْت قـُْلُت يَا َحدَّ
ا َوَهَكَذا َوَهَكَذا َهْل ِيل ِمْن َأْجٍر ِيف َبِين َأِيب َسَلَمَة أَْن أُْنِفَق َعَلْيِهْم َوَلْسُت بَِتارَِكِتِهْم َهَكذَ اهللاَرُسوَل 

َا ُهْم َبِينَّ قَاَل نـََعْم ِفيِهْم َأْجٌر َما أَنـَْفْقِت َعَلْيِهمْ  ٢٥ِإمنَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dia berkata;
telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ayahnya dari Zainab,
putri Abu Salamah dari Ummu Salamah berkata; saya berkata;
"Wahai Rasulullah! Apakah aku mendapatkan pahala bila aku
berinfak kepada Bani Abu Salamah, dan aku bukanlah orang yang
tega membiarkan mereka dalam keadaan begini, dan begini. Terlebih,
mereka adalah Kaumku." Beliau bersabda: "Ya, engkau mendapatkan
pahala atas apa yang engau infakkan kepada mereka."

e. Hadīs Musnad bin Hanbal - 25449
ثـََنا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه َعْن َزيـَْنَب ابـَْنِة َأِيب َسَلَمَة َعْن أُمِّ َسلَ  ثـََنا َمحَّاُد ْبُن ُأَساَمَة قَاَل َحدَّ َمَة قَاَلْت َحدَّ

َهَكَذا َوَهَكَذا َهْل ِيل ِمْن َأْجٍر ِيف َبِين َأِيب َسَلَمَة أَْن أُْنِفَق َعَلْيِهْم َوَلْسُت بَِتارَِكِتِهمْ اهللاقـُْلُت يَا َرُسوَل 
َا ُهْم َبِينَّ قَاَل نـََعْم َلِك ِفيِهْم َأْجٌر َما أَنـَْفْقِت َعَلْيِهمْ  ٢٦ِإمنَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah dia
berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ayahnya dari
Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah berkata; saya berkata;
"Wahai Rasulullah! Apakah aku mendapatkan pahala pada suku Abu
Salamah bila aku berinfak kepada mereka, dan aku bukanlah orang

24Shahīh Muslim, Op., cit., Juz II, h. 695
25Musnad Ahmad bin Hanbal,Juz VI, h. 292
26Ibid.
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yang tega membiarkan mereka begini dan begini sementara mereka
adalah suku ku?" beliau menjawab: "Ya, engkau mendapatkan pahala
terhadap apa yang engkau inffakkan kepada mereka."

B. Penelitian Sanad dan Matan Hadīs

1. Pengertian

Penelitian menurut bahasa “al-bahas” adalah mengkaji, meneliti

biasa dikenal dengan istilah kritik dalam penelitian hadīs, yaitu kritik

hadīs atau naqd al-hadiṡ. Kata “kritik” berasal dari bahasa Yunani yaitu

krites berarti seorang hakim, krinein berarti menghakimi, kriterion dasar

penghakiman.27 Penelitian hadīs Nabi adalah upaya menyeleksi hadīs

agar dapat diketahui mana hadīs yang Shahīh dan mana hadīs yang tidak

shahih. Hadīs terdiri dari sanad dan matan, oleh karena itu obyek

penelitian hadīs mencakup pada penelitian sanad atau naqd al-sanad

seringkali diistilahkan dengan naqd al-kharij atau kritik ekstern dan

penelitian matan atau naqd al-matan atau naqd al-dakhil atau kritik

intern.28

Kata kritik dalam teminologi bahasa Arab dikenal dengan istilah

naqd yang berarti mengkritik atau memisahkan.29Adakalanya kata

tersebut diartikan penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan.30

Penelitian atau kritik sanad merupakan bahagian dari penelitian hadīs,

oleh karena itu pembahasan tentang sanad merupakan hal yang urgen

untuk dibahas. Sanad itu sendiri secara bahasa adalah sandaran atau

27Fadlil Munawwar Manshur, Pengantar Teori Fīlologi, (Yogyakarta: Badan
Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) Seksi Fīlologi, Fakultas Sastra Universitas Gadja
Mada, 1999), h. 61, Suryadi dan Suryadilaga, Metodologi Penelitian Hadἷs, (Yogyakarta:
TERAS, 2009), h. 5

28Suryadi, Metode Kontemporer Memahami Hadἷs Nabi (Perspektif Muhammad al-
ghazali dan Yusuf Qardhawi), Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 14-15

29Sebagaimana ungkapan yang digunakan beberapa ulama’ hadἷs pada awal abad ke
dua hijriyah, misal ungkapan“naqd al-kalam wa naqd al-syi’ra’ “ yang berarti “dia telah
mengkritik bahasanya dan juga puisinya”, juga ungkapan “naqd al-dar ahim” yang berarti “
dia telah memisahkan uang yang baik dengan uang yang buruk”. Ibid.

30Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (London: George Allen &
Unwin Ltd, 1970), h. 990. Dalam al-Qur’an sendiri  kata yang digunakan dengan makna yang
sama dengan kata naqd adalah kata tamyiz yang berarti  “memisahkan sesuatu dari yang
lain” contoh dalam QS. Ali Imran (3): 179. Kata naqd dalam penelitian hadἷs tidak terlalu
popular digunakan para ulama’ hadἷs, karena istilah yang lebih sering dipakai dalam menamai
ilmu kritik hadἷs adalahal-jarh wa al- ta’dil.  Idri, Studi Hadἷs, (Jakarta: Kencana, 2010), h.
275.
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sesuatu yang dijadikan sandaran, dikarenakan setiap hadīs selalu

bersandar kepadanya.31

Sedangkan menurut istilah sanad adalah rangkaian para periwayat

yang menyampaikan kita kepada matan hadīs, yang meliputu dua unsur

penting yaitu nama-nama periwayat yang ada dalam rangkaian hadīs

tersebut dan lambang periwayatan yang digunakan dalam periwayatan

hadīs tersebut oleh periwayatnya masing-masing.32Dengan demikian

dari pengertian yang ada di atas, dapat dipahami bahwa penelitian sanad

adalah upaya  pengecekan dan analisa rangkaian periwayatan hadīs yang

menyampaikan kepada matan hadīs. .

Penelitian (kritik sanad) dilakukan dengan menelusuri kapasitas

intelektual dan kredibilitas para periwayat yang ada dalam hadīs yang

diteliti, serta lambang-lambang tahammmul wa ada yang digunakan.

Secara umum ada lima kreteria yang harus dipenuhi oleh sanad hadīs

sebagaimana dikemukakan oleh ibn Shalah, agar sebuah sanad hadīs

tersebut dapat diterima atau dikatakan shahih, yaitu sanad hadīs harus

bersambung, periwayat yang ada dalam hadīs tersebut harus orang yang

adil dan dhabīt,33Sanad tersebut haruslah terhindar dari illat dan

syadz.34

Matan hadīs dalam pengertian istilah sebagai kalimat yang ada

setelah berakhirnya sanad, atau ada yang mendeFīnisikan dengan

31'Ali al-Qari, Syarh Nukhbah al-Fīkr, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1978M), h. 194,
Syuhudi ismail, Metodologi Penelitian hadἷs Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 21

32Lambang periwayatan yang dimaksud seperti, sami’tu, haddatsana, akhbarona, ‘an,
anna. Syuhudi ismail, : Op. cit., h. 23, Nurud-din “itr, al-Madkhal ila ‘Ulūm al-Had'īs, (al-
Madinah al-Munawwarah: al-Mak tabah al-ilmiah, 1972), h. 12, M.M. a’zimi, Dirasat al-
Had'īs al-Nabaw'ī,  (t.tp: Jamiah al-Riyard, 1396 H), h. 391, Muhammad Ajjaj al-Khatib,
Ushūl al-Had'īs”Ulumuhu wa musthalahuhu, (Beirut: Dar al-ma’rifah, 1963M), 32-33

33Adil dalam periwayatan hadἷs mayoritas ulama’ menyatakan bahwa butir-butir syarat
periwayat yang adil itu adalah1. Beragama Islam, 2. Mukallaf,3. melaksanakan ketentuan
agama (teguh dalam agama, tidak berbuat bid’ah, tidak berbuat ma’siat, tidak berbuat fasiq,
baik akhlaknya) 4. Memelihara muru’ah (adab kesopanan pribadi yang membawa
pemeriharaan diri manusia, pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan).
Sedangkan dhabit menurut para ulama’ adalah orang yang kuat hafalannnya tentang apa yang
didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannnya itu kapan saja dikehendakinya. Al-
Asyqalani, Nuz-hat al-Nazar (Semarang: Maktabah al-Munawwar, t.th), h. 77, Syuhudi
Ismail, keShahīhan Kaedah Sanad Hadἷs: Telaah kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan
Ilmu Sejarah, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h.113-122.

34Abd al-Rahman ibn Shalah sebagaimana  dalam Nur al-Itr, ‘Ulūm al-Had'īs, (Al-
Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘ilmiyyah, 1927), h.10. Suryadi, Metode
kontemporer  Memahami Hadἷs Nabi, (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 14
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beberapa lafal hadīs yang membentuk beberapa makna.35 Dengan

demikian matan adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari

sanad, oleh karena itu suatu penelitian atau krtik sanad haruslah diiringi

dengan penelitian matan, mengingat suatu hadīs yang Shahīh sanad-

nya, tidak secara otomatis matan hadīsnya berkualitas Shahīh juga. Ada

dua kreteria sebuah matan dapat dinyatakan shahih, yaitu matan

tersebut terhindar dari illat36 dan syadz37

Muhammad Thahir al-Jawabi mengemukakan kritik matan hadīs

mencakup, pertama: kritik dalam upaya menentukan benar tidaknya

matan hadīs tersebut, kedua: kritik matan dalam rangka mendapatkan

pemahaman yang benar mengenai kandungan yang terdapat dalam

matan hadīs.38 Kedua cakupan di atas memang tidak dapat terpisahkan,

karena penelitian matan hadīs harus mengungkap kandungan matan

hadīs agar diketahui keotentikan matan hadīs tersebut dan sebaliknya.

Penentuan tolak ukur ke-shahih-an matan hadīs yang dikemukakan

oleh para ulama’ sangat beragam. Penggunaan tolak ukur tersebut

disesuaikan dengan masalah yang bersangkutan, Al-Khatib al-Baghdadi

misalnya, mengemukakan syarat-syarat matan hadīs yang maqbul

adalah:39

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat

2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur’an yang muhkam

3. Tidak bertentangan dengan hadīs yang mutawatir

4. Tidak bertentangan dengan amalan ulama salaf

5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti

6. Tidak bertentangan dengan hadīs ahad yang kualitasnya lebih tinggi

35Abdul Majid Khon, Ulumul Hadἷs,  (Jakarta: Amzah, 2008), h. 103
36Illat dalam matan hadἷs adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadἷs,

keberadaannya menyebabkan hadἷs yang pada lahirnya tampak berkualitas Shahīh menjadi
tidak Shahīh.Ibnu Shalah, ‘Ulūm al-Had'īs, (Al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-
Ilmiyah, 1972M), h. 81. Syhudi Ismail, Kaedah, Op. cit., h. 130

37Syadz dalam matan hadἷs yaitu secara bahasa adalah ganjil, terasing atau menyalahi
aturan, yakni periwayatan orang tsiqoh bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih
tsiqoh.Abdul Madjid Khon, Op. cit., h. 152-153

38 Nur al-Din ‘Itr, Loc. cit.
39Abu bakar bin Ali tsabit al-Khatib al-Baghdahdi, Kitab al-Kifāyah Fī Ilm al-

Riwāyah, (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1972), h. 206-207, Syuhudi Ismail, Metodologi,
Op.cit., h. 118,  Suryadi, Metode…, Op. cit., h. 16,
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Sementara itu ahli ushul hanafīyyah berpendapat bahwa kreteria

kritik matan hadīs yaitu:40

1. Tidak bertentangan dengan teks al-Qur’an

2. Tidak bertentangan dengan sunnah yang Masyhūr

3. Tidak gharib bila menyangkut kasus yang sering dan banyak terjadi

4. Tidak ditinggalkan oleh para sahabat

5. Tidak bertentangan dengan qiyās

Jumhur ulama’ menyatakan bahwa ciri-ciri matan hadīs yang palsu

itu adalah:41

1. Sususnan bahasanya rancu

2. Kandungan matannnya sangat bertentangan dengan akal sehat,

sangat sulit diinterpretasikan secara rasional

3. Kandungan matan bertentangan dengan hokum alam (sunnnah

Allah), fakta sejarah, petunjuk al-qur’an, hadīs yang mutawatir

yang telah mengandung petunjuk secara pasti

4. Kandungan matannnya di luar kewajaran diukur dari petunjuk

umum ajaran Islam.

Selain pendapat di atas, beberapa pendapat lainnnya seperti al-

‘Amidi (W.631H/1233M),42Ibn al-Jauzi (W.597H/1210M), al-Syathibi

(W. 790H/316M) ,43 Musthafa al-Shiba’i,44Shalah al-Di al-Adlabi,45juga

40Dalam hal tidak bertentangan dengan al-Qur’an, maka mazhab HanaFī menolak
takhsish dan taqyid al-Qur’an dengan hadἷs Ahad.demikian juga dengan poin yang
menyatakan  tidak bertentangan dengan Qiyas, dan aturan  umum  syari’ah, dalam kasus bila
hadἷs itu dilaporkan oleh perawi yang bukan ahli Fīkih. Syamsul Anwar, Manhāj Tausiq
Mutun al-Had'īs ‘Inda Ushūliyyi al-Ahi’naf, (al-Jami’ah, No.65/VI, 2000), h. 132-166,
Suryadi, Op. cit., h. 16-17

41Mustafa al-Shiba’i, al-Sunnah wa Makānatuhā Fī al-Tasyrī’ al-Islām,  (Beirut: Dar
al-Qaumiyyah, 1966, h. 96-100, Muhammad Sabbagh, al_hadἷs al-Nabaw'ī, (T.tp: al-
Maktabah al-Islāmi, 1997M/1392H), h.132-134, Subhi al-shaleh, “Ulum al-Had'īs wa
Musthālahuhū, (Beirut: Dār al-Ilm Li al-Malayi, 1977), h.264-266. Suryadi, Metode
kontemporer, Op. cit., h.18

42Al-Amidi menjelaskan kreteria qoul, Fī’l, dan Taqrīr nabi yang dapat dijadikan
sandaran hukum tidak mungkin saling bertentang, karena bias jadi telah di- nashakh atau di-
takhsis oleh hadἷs yang lain. “Ali Ibn Muhammad al-Amadi, Al-Ihkam Fī Ushūl al-Ahkam,
(Kairoh: al-Halabi, 1976), h.

43Menurut al-Jauzi  setiap hadἷs yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan
dengan ketentuan pokok agama, maka hadἷs tersebut bukan termasuk hadἷs yang Shahīh, Abd
al-Rahman bin ‘Ali al-jauzi, Kitab al-maudhu’at, (Beirut: Dar al-Fīkr,1983M/1403H), h. 108.
Sedangkan al-Syathibi menyatakan, bahwa hadἷs- hadἷs yang dijadika hujjah hukum harus
dipahami dari segi bahasa, al-Qur’an dan Hadἷs. Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat Fī
Ushūl al-Syari’ah, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966), h.

44Mushthafa al-Shiba’i menyatakan bahwa tolak ukur kritik matan itu adalah tidak
bertentangan dengan prinsip yang fundamental, prinsip umum, kebijaksanaan, moralitas, fakta
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mengemukakan beberapa tolak ukur dalam penelitian matan. Hanya saja

pendapat mereka masih sebatas teori tentang penelitian matan secara

umum, mereka belum mengemukakan tentang teori ataupun metode

pemahaman hadīs. Metode atau teori pemahaman hadīs tersebut muncul

belakangan. Di antara contoh metode pemahaman hadīs adalah yang

ditawarkan Muhammad Iqbal (1877-1938M)46, Fazlur Rahman (1919-

1988M)47, M. Syuhudi Ismail ( W.1995M).48

Dari kreteria kritik matan yang telah dikemukakan di atas dapat

dipahami bahwa kreteria penelitian atau kritik matan hadīs secara umum

adalah pengujian dengan al-Qur’an , hadīs yang lebih kuat atau shahih,

rasionalitas suatu matan hadīs, logika, ilmu pengetahuan atau penemuan

ilmiah, fakta atau historis. Apabila matan suatu hadīs bertentangan

dengan empat kreteria kritis matan di atas, maka suatu matan hadīs

tidak dapat dikatakan shahih.

2. Langkah-langkah dalam Penelitian Sanad dan Matan Hadīs

Langkah awal dalam penelitian sanad hadīs adalah melakukan

takhrij al-hadiṡ , kegiatan ini dapat diumpamakan sebagai pintu masuk

yang diketahui lewat,  observasi dan prinsip dasar pengobatan, tidak mengandung hal-hal
yang tidak rasional yang bertentangan dengan sumber-sumber lebih tingggi (al-Qur’an),
sesuai dengan kondisi sejarah saat Nabi hidup, tidak hanya diriwayatkan oleh satu saksi dalam
masalah yang diketahui secara luas, tidak mendorong penalaran jahat, konteradiktif
menjanjikan imbalan yang sangat besar atau hukuman yang sangat berat pada tindakan-
tindakan yang tidak berarti. Mushtafa al-Siba’I, Op. cit., h. 271-272

45Pendapat dari Shalah al-Din al-Adhabi bahwa tolak ukur penelitian matan adalah:
tidak bertentangan dengan al-Qur’an, dengan hadἷs dan Sirah nabi, dengan akal sehat, indra
dan fakta sejarah, serta susunan matan tersebut menunjukkkan ciri-ciri sabda keNabian.
Shalah al-Din Ahmad al-Adhabi, Manhāj Naqd al-Matn, (Beirut: Dar al-Afaq al-jadidah,
1983M/1403H), h. 230

46Metode pemahaman hadἷs yang ditawarkan oleh Muhammad iqbal adalah
memahami hadἷs secara kontektual harus memperhatikan latar belakang sosiolog dan setting
situasional masa Nabi dan masa sekarang melalui studi historis yang memadai. Muhammad
iqbal, Reconstruction of Religious in Islam, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), h. 171

47Fazlur Rahman mengemukakan teori tentang penafsiran situasional terhadap hadἷs
dengan beberapa langkah strategi yaitu memahami teks hadἷs, memahami latar belakang
situasional ketika hadἷs itu diucapkan, yaitu menyangkut situasi Nabi secara umum, termasuk
dalam hal asbabulwurud hadἷs , selain itu juga memahami petunjuk-petunjuk al-Qur’an yang
relevan, setelah itu merumuskan prinsip edial moral dari hadἷs tersebut untuk diaplikasikan
dan diadaptasikan dalam latar sosiologis dewasa ini.Fazlur Rahman, Islam and modernity:
Transpormation of an IntellectualTradition (Chicago: The University of Chicago Press,
1982), h.2, Fazlur Rahman, IslamicMethodology in History (Karachi: Central Institute of
Islamic Research, 1965), h. 77-78

48Sementara Syhuhudi ismail pemahaman hadἷs yang ditawarkannnya lebih mengarah
kepada perbedaan makna tekstual dan kontekstual, yang memperhatikan sisi-sisi linguistik
hadἷs menyangkut style bahasa, seperti jawam’ al- kalim (ungkapan-ungkapan singkat yang
padat makna), tamsil (perumpamaan), ungkapan simbolik, bahasa percakapan dan ungkapan
analogi. Setelah itu melibatkan studi historis menyangkut peran dan fungsi Nabi.
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dalam melakukan penelitian sanad hadīs. 49Menurut Syhudi Ismail ada

beberapa hal yang menjadikan tahkrij al-hadiṡ ini menjadi penting,

yaitu untuk mengetahui asal usul riwayat hadīs yang akan diteliti,

mengetahui seluruh riwayat bagi hadīs yang akan diteliti, mengetahui

syahid atau mutabi’ pada sanad hadīs yang diteliti50, hal ini senada

dengan yang dikemukakan oleh Muhmud al-Tahhan tentang urgensi

dari takhrij al-hadiṡ.51

Takhrij berasal dari kata kharraja, dapat berarti tampak (al-zuhur),

jelas (al-Buruz),52dapat juga berarti mengeluarkan (istimbat), meneliti

(al-Tadrib), menerangkan (al-Taujih),53Sedangkan secara istilah takhrij

hadīs diartikan dengan menunjukkan tempat hadīs pada sumber-sumber

aslinya, hadīs tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya,

kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan.54

Dalam kegiatan penelitian hadīs, kegiatan takhrij hadīs diartikan

sebagaimana dikemukakan oleh M. Syuhudi ismail, yaitu penelusuran

atau pencarian hadīs pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadīs

bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap

matan dan sanadnya.55 Dengan demikian tujuan dari takhrij al-hadīs

adalah untuk mengetahui letak sebuah hadīs dalam kitab sumber yang

asli serta mengetahui seluruh periwayat hadīs yang akan diteliti, karena

sanad dan matan-nya telah disertakan ketika takhrij hadīs tersebut.

49Suryadi & Muhammad Alfatih Suryadilaga, Op. cit., h. 31
50M. Syuhudi Ismail, Metodologi, Op. cit., h. 41-42
51Menurut Muhmud al-Tahhan, mengetahui takhrij, kaidah dan metodenya adalah

suatu yang sangat penting bagi orang-orang yang mempelajari ilmu syari’ agar mampu
melacak suatu hadἷs sampai pada sumber aslinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegunaan
tahkrij ini adalah sangat besar terutama bagi orang yang mempelajari hadἷs dan
ilmunya.Dengan tahkrij seorang mampu mengetahui tempat hadἷs pada sumber aslinya, yang
mula-mula ditulis oleh para imam ahli hadἷs.Kebutuhan tahkrij adalah penting sekali, karena
orang yang mempelajari ilmu tidak akan dapat meriwayatkannnya, kecuali setelah
mengetahui ulama’-ulama’ yang telah meriwayatkan hadἷs dalam kitabnya, denagn dilengkapi
sanadnya. Karena itu masalah tahkrij ini sangat dibutuhkan setiap orang yang membahas atau
menekuni ilmu-ilmu syari’ dan yang sehubungan dengannnya.Mahmud al-Tahhan, Ushūl al-
Takhrij wa Dirāsat al-Asānid, (Beirut: Dar al-Qur’an al-karim, 1978), h, 4

52Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, ( Yogyakar: Pondok Pesantren al-
Munawwir, 1984), h.356, Louis ma’luf, al-Munjid Fī al-Lughah wa al-Alam, (Beirut: Dar al-
masriq, t.th), h. 172

53Ibn manzur, Lisān al-Arab, Juz II (t.tt: t.tp, t.th), h. 249, al-Fairuz Abadi, al-Qāmus
al-Muhīth, Juz  I, (Kairo: al-Maimuniyyah, 1313 H), h. 192

54Mahmud al-Tahhan, Op. cit., h. 12
55Syuhudi Ismail, Metodologi, Op. cit., h. 41
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Cara melakukan takhrijal-hadīṡ dapat dilakukakan dengan dua cara

yaitu cara konvensiaonal dan menggunakan Ilmu Teknologi seperti

komputer melalui bantuan CD Hadīs atau Program-program Hadīs.56

Cara kedua ini banyak dilakukan karena praktis dan tidak terlalu

memerlukan waktu yang lama.

Langkah selanjutnya dalam penelitian sanad ini adalah melakukan

i'tibār al-sanad. I'tibār al-sanad, berasal dari kata i'tibār yang berarti

peninjauan terhadap bebagai hal, dengan maksud untuk dapat diketahui

sesuatu yang sejenis.57 Secara terminologi i'tibār al-sanad diartikan

menyertakan sanad-sanad hadīs yang lain untuk hadīs tertentu, agar

dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain pada bagian sanad dari

sanad hadīs yang dimaksud.58 Kegunaan dari kegiatan i'tibār al-sanad

ini adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadīs secara keseluruhan

dari ada atau tidaknya pendukung (corroboration), berupa periwayat

yang berstatus sebagai syahid ataupun mutabi’.59

Dengan adanya i'tibār al-sanad akan jelas seluruh jalur sanad hadīs

yang diteliti, seluruh periwayat pada setiap jalur sanad dan metode

periwayatan yang digunakan oleh para periwayat hadīs yang diteliti.

Oleh karena itu untuk mempermudah proses kegiatan i'tibār al-sanad

maka diperluka skema sanad hadīs. Setelah melakukan i'tibāral-sanad,

maka penelitian sanad hadīs dengan acuan kaedah penelitian sanad

hadīs.

Kaedah penelitian sanad tidak terlepas dari kaedah kesahihan hadīs

secara umum, karena suatu hadīs itu tidak terlepas dari unsur sanad dan

matan. Ulama’ hadīs mutaqadddimīn belum secara tegas memberikan

56 Secara konvensional pertama:melalui takhrij naqd atau akhdzu yaitu penelusuran
hadἷs dari berbagai kitab hadἷs, dengan teknik penelusuran melalui nama sahabat, melalui
lafaz asal matan hadἷs, melalui matan hadἷs yang kurang dikenal, melalui tema hadἷs yang
dicari, melalui kualitas sanad dan matan hadἷs.Kedua melalui takhrij Tashhih yaitu
menganalisis keShahīhan hadἷs dengan mengkaji rawi, sanad dan matan berdasarkan kaedah.
Ketiga melalui takhrijI'tibār yaitu mendapat informasi tentang hadἷs tersebut melalui
litelatur.Sedangkan secara IT adalah melalui program-program hadἷs yang telah ada memuat
hadἷs-hadἷs dalam kitab-kitab hadἷs.Endang Soetari, Ilmu Hadἷs: Kajian Riwāyah dan
Dirayah, (Yogyakarta: Mimbar Pustaka, 2005), h. 160-186

57Ibid., h. 49, Mahmud al-Tahhan, Op. cit., h. 140
58Suryadi, Metodologi, Op. cit; h. 67, Syuhudi  Ismail, Loc. Cit, Ibn Shalah, Op. cit; h.

74-75
59Syahid adalah periwayat yang berstatus pendukung untuk sahabat nabi, sedangkan

mutabi’ adalah periwayat yang berstatus pendukung yang bukan sahabat Nabi. Syuhudi
ismail, Op. cit., h. 49-50
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pengertian tentang hadīs yang shahih, hanya saja mereka memberikan

kreteria atau landasan berita yang dapat dipegangi,60 Baru setelah itu

Imam Syafī’i,61 mengemukakan secara konkrit tentang hadīs yang dapat

dijadikan hujjah dan yang tidak.

Ulama’ mutaakhirīn telah memberikan defīnisi hadīs Shahīh secara

tegas, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn shalah dan diringkas oleh

imam al-nawawi bahwa hadīs dikatakan Shahīh bila: Sanad hadīs

bersambung mulai dari mukharrij sampai kepada Nabi Muhammad

Saw.,seluruh periwayat dalam hadīs tersebut bersifat adil dan dhabīt,

sanad dan matannnya harus terhindar dari syusuz (kejanggalan) dan illat

(cacat).62

Defīnisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa kaidah

yang berhubungan dengan sanad hadīs, pertama: sanad bersambung,

kedua: periwayat dalam sanad bersifat adil, ketiga: periwayat dalam

sanad bersifat dhabīt, keempat: sanad hadīs terhindar dari syusūz

(kejanggalan), kelima: sanad suatu hadīs terhindar dari cacat (Illat).

Sedangkan yang berhubungan dengan matan hadīs ada dua, yaitu

pertama; terhindar dari syusuz (kejanggalan), kedua terhindar dari illat

(cacat). Oleh karena itu langkah dalam penelitian sanad hadīs setelah

melakukan takhrij al-hadiṡ dan i'tibār al-sanad adalah sebagai berikut:

60Kreteria tersebut yaitu:tidak boleh diterimanya hadἷs kecuali berasal dari orang yang
tsiqoh, hendaknya orang yang memberikan hadἷs diperhatikan ibadah shalatnya, prilaku dan
keadaan dirinya, bila shalat dan prilakunya tidak baik maka tidak dapat diterima periwayatan
hadἷsnya, tidak diterima hadἷs orang yang tidak dikenal memiliki pengetahuan hadἷs, tidak
boleh diterima hadἷs orang-orang yang suka berdusta, tidak boleh diterima hadἷs orang yang
ditolak kesaksiannnya, Syuhudi ismail, kaedah Keshahīhan, Op. cit., h. 124-125.

61Al-SyaFī’i mengungkapkan bahwa hadἷs ahad tidak dapat dijadikan hujjah kecuali
apabila hadἷs itu diriwayatkan oleh periwayat yang memenuhi syarat sebagai berikut: dapat
dipercaya pengamalan agamanya, dukenal orang yang jujur menyampaikan berita, memahami
dengan baik hadἷs yang diriwayatkannnya, mengetahui perubahan makna hadἷs, bila terjadi
peruahan lafalnya, mampu menyampaikan periwayatan hadἷs secara lafaz, tidak
meriwayatkan hadἷs secara makna, terpelihara hafalannnya bila ia meriwayatkan dengan
hafalan, terpelihara catatannnya bila ia meriwayatkan melalui kitab, apabila hadἷs yang
diriwayatkan juga diriwayatkan orang lain, maka bunyi hadἷs itu tidak berbeda, terlepas dari
perbuatan tadlis, rangkaian periwayatan bersambung kepada nabi, dapat juga tidak
bersambung kepada Nabi. Ibid.

62Ulama’ mutaakhirin memberika deFīnisi sebenarnya tidak telalu jauh berbeda,
sebagaimana diungkapkan oleh oleh ulama’ hadἷs mutaakhirin lainnya seperti al-asyqalani
(w.852H), Jalaluddin al-Syuyuti (w.911H), al-Qasimi (w.1914H), Muhammad Zakariyah al-
Kandahlawi (lahir 1314 H) deFīnisi yang mereka ungkapkan pada prinsipnya sama dengan
yang dikemukakan oleh Ibn Shalah sebagaiman adiringkas oleh imam Nawawi, Ibid., 128-
129, Ajjaj al-Khatib, Ushūl al-Had'īs ulumuhu wamusthalāhuhu , ( Beirut: dar al-Fīkr, 1989),
h. 276-277, Mahmud al-Tahhan, Op. cit., h. 30
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a. Meneliti kualitas kepribadian periwayat(adil)

b. Meneliti kapasitas intelrktual periwayat (dhabīt)

c. Meneliti persambungan sanad

d. Meneliti Syusūz

e. Meneliti illat.

Sementara itu langkah-langkah dalam penelitian atau kritik matan

untuk menentukan suatu hadīs itu mengandung syusuz dan illat atau

tidaknya adalah:63

a. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanad-nya

Penelitian matan hadīs dilaksanakan setelah melihat kualitas sanad

hadīs tersebut, hal ini bukanlah berarti sanad lebih penting dari matan

hadīs. Untuk menyatakan suatu matan hadīs berasal dari Rasulullah,

maka diperlukan sanad-nya sebagai mata rantai untuk mengetahui

rangkaian riwayat yang menyampaikan suatu matan hadīs tersebut.

Ulama’ hadīs baru menganggab penting dilakukannnya penelitian

terhadap suatu matan hadīs setelah mengetahui kualitas dari sanad

hadīs tersebut, berkualitas shahīh atau minimal kalaupun da’īf, maka

tidak telalu berat ke-daif-annya.64Oleh karena itu bagi sanad hadīs

yang daif-nya berat tidak perlu diadakan penelitian. Dalam meneliti

matan maka hal-hal yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah:

Pertama, kualitas matan hadīs tidak selamanya sejalan dengan

kualitas sanad-nya. Menurut para ulama’ hadīs bahwa suatu hadīs

dapat dinyatakan shahīh li zatihī apabila hadīs tersebut sanad dan

matan-nya berkualitas shahih.65 Bila hal ini terjadi, maka menurut

Syhuhudi Ismail, ada beberapa faktor yang terjadi, serta memerlukan

penelitian ulang terhadap hadīs tersebut.66 Hal ini dilakukan untuk

63Syuhudi Ismail, Kaedah, Op. cit., h.113, Suryadi & Muhammad al-Fatih, Op. cit., h.
148-151

64Hal ini bagi sanad yang daif-nya sangat berat , maka matan yang shahi tidak akan
dapat menjadikan kualitas hadἷs bersangkutan berkualitas Shahīh, kalaupun diadakan
penelitian tidak akan member mafaat bagi kehujjahan hadἷs yang bersangkutan. Karena
penelitian matan yang diawali dengan penelitian sanad adalah untuk menentukan suatu hadἷs
itu maqbul atau mardud.Ibid.,  h. 147, Syuhudi, Metodologi, Op. cit., h. 114-115

65Al-adabi, Op. cit., h.254
66Faktor-faktor tersebut antara lain adalah karena 1. terjadi kesalahan dalam penelitian,

matan, umpamanya kesalahan dalam menggunakan pendekatan, 2. Karena terjadi kesalahan
dalam dalam melaksanakan penelitian sanad, 3. Karena matan hadἷs tersebut telah



191

mengetahui faktor yang menjadikan tidak samanya kualitas sanad dan

matan tersebut.

Kedua, Unsur-unsur dari kaedah keshahihan matan adalah

terhindar dari syusuz (kejanggalan) dan illat (cacat),67oleh karena itu

dalam aplikasi kaedah keshahihan matan, langkah pertama yang

dilakukan adalah meneliti syusuz (kejanggalan), setelah itu meneliti

illat (cacat).  Para ulama membagi kualitas matan yang daif dengan

bermacam-macam antara lain muallal, mudraj, mubham,68 Dalam

mengelompokkan macam-macam matan yang daif para ulama’tidak

mengelompokkannnya kepada dua unsur kaedah keshahihan matan di

atas, namun para ulama’ mengemukakan tolak ukur matan yang

Shahīh sebagaimana diuraikan terdahulu.

Dari beberapa tolak ukur yang dikemukakan di atas dan beberapa

pendapat ulama’ lainnnya,69maka Salahuddin al-Ayubi menyimpulkan

bahwa tolak ukur dalam meneliti matan hadīs adalah:70

1). Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an

2). Tidak bertentangan dengan hadīs yang lebih kuat

3). Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera dan sejarah

4). Sususnan pernyataan menunjukkan cirri-ciri sabda kenabian

mengalami periwayatan secara makna, yang ternyata terjadi kesalahan dalam memahaminya.
Syuhudi, Metodologi, Op. cit., h. 116

67Salamah Noorhidayati, Kritik Teks hadἷs: Analisis tentang ar-Riwāyah bi al-Ma’na
dan Implikasinya bagi kualitas Hadἷs, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 78-86

68Muallal adalah hadἷs yang mempunyai illat atau cacat, yaitu pada matan merupakan
fakta tersembunyi keberadaannya dan tidak transparan. Nuruddin ‘Itr, Op. cit., h. 454,Ibid.,
101-103, sedangkan mudraj adalah hadἷs yang mengandung idraj yaitu:hadἷs yang
dimasukkkan pernyataan yang berasal dari periwayat ke dalam suatu matan hadἷs yang
diriwayatkannnya, sehingga seolah-olah pernyataan tersebut adalah pernyataan yang berasal
dari Nabi, karena tidak ada penjelasan dalam matan hadἷs tersebut.Ajjaj al-Khatib, Op. cit., h.
370-371, Subhi al-Shalih, Ulūmul Hadīs,wa Musthalāhuhu, ( Beirut: Dar ‘Ilm al-Malayin,
1977), h. 244, Syuhudi ismail, Metodologi, Op. cit; h.130-131. Hadἷs mubham adalah hadἷs
yang diriwayatkan oleh periwayat yang namanya tidak disebutkan dalam hadἷs.Contoh hadἷs
yang diriwayatkan oleh seorang laki-laki, seorang syeh, tanpa disebutkan namanya.Hadἷs
mubham ini adalah salah satu katagori hadἷs majhul.Ahmad Muhammad Syakir, al-Ba’its al-
Had'īst Syarh iktisar Mushthalāh al-Had'īs, (Beirut: Dar al-Tsaqafah: t.th), 92. Idri, Studi
hadἷs, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 237-238

69l-Jauzi misalnya menyatakan bahwa setiap hadἷs yang bertentangan dengan akal
ataupun berlawanan dengan dengan ketentuan pokok agama, maka hadἷs itu adalah hadἷs
palsu, al-Adhabi, Op. cit., h. 237, al-Jauzi, Kitāb al-maudhū’at,  Juz I, (Beirut: Dar al-Fīkr,
1403H/1983M), h. 106.

70Al-adhabi, Ibid., 238
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Menurut Syuhudi Ismail dari tolak ukur yang ada, banyak hal

penting yang harus diperhatikan dalam mengggunakan tolak ukur di

atas.71 Dengan demikian walaupun unsur kaedah keshahihan matan

hadīs hanya dua, yaitu terhindar dari syusūz dan illat, namun dalam

aplikasinya dapat saja berkembang sesuai dengan pendekatan yang

digunakan dalam meneliti matan hadīs serta mempertimbangkan

matan hadīs yang diteliti,  dengan  tolak ukur yang ada.

Ketiga; Meneliti matan hadīs bukanlah hal yang mudah, dalam

prakteknya, ada kemungkinan tolak ukur yang digunakan tidak dapat

diterapkan pada matan hadīs tertentu, namun dapat digunakan pada

matan hadīs tertentu.72 Oleh karena itu para ulama menetukan syarat-

syarat penelitian matan hadīs yang harus dipenuhi oleh seorang

peneliti matan hadīs.73 Kegiatan penelitian matan ini memerlukan

keahlian khusus dalam bidang hadīs dan keagamaan lainnnya, peneliti

memikul tangggung jawab yang berat terhadap pengembangan ilmu

pengetahuan dan moral keagamaan, memerlukan ijtihād yang tingggu

untuk menemukan penelitian yang berhasil secara akurat.

b. Meneliti susunan redaksi matan yang semakna

Meneliti susunan redaksi matan dalam penelitian matan akan

sangat sulit bila suatu matan hadīs tersebut diriwayatkan secara ma’na

atau riwayah bi al-ma’na, namun demikian menurut para ulama

perbedaan lafal dalam satu matan hadīs masih dapat diterima, apabila

71Hal yang harus diperhatikan adalah, 1.Sebahagian hadἷs berisi yang bersifat targhib
dan tarhib, 2. Dalam bersabda Nabi menggunakan pernyataan yang sesuai dengan kadar
intelektual dan keislaman orang yang diajak bicara, 3. Adanya hadἷs yang memiliki asbabul
wurud hadἷs, 4.Sebahagian hadἷs ada yang telah mansukh, 5.  Menurut petunjuk al-qur’an
(misalnya Q.S: al-KahFī:10) Nabi Muhammmad itu selain Rasul ia manusia biasa, dengan
demikian ada hadἷs yang berkaitan dengan tugas Nabi sebagai rasul allah, dan ada juga yang
berkaitan dengan Nabi sebagai individu, pemimpin masyarakat dan pemimpin Negara. 6.
Sebagian hadἷs nabi berisi hokum, himbauan, dorongan untuk kebajikan hidup di dunia.

72faktor yang menyebabkan sulit penelitian matan adalah: adanya periwayatan hadἷs
secara makna, acuan yang digunakan sebagai pendekatan ada bermacam-macam, latar
belakang timbulnya hadἷs tidak selalu mudah diketahui,adanya kandungan petunjuk hadἷs
yang berkaitan dengan hal yang berdemensi supra rasional,  masih langkahnya kitab-kitab
hadἷs yang membahas secara khusus tentang penelitian matan . Syhudi ismail, Metododlogi,
Op. cit., h. 122.

73Syarat-syarat tersebut adalah:, memiliki keahlian dalam bidang hadἷs,
berpengetahuan luas dan mendalam tentang ajaran isllam, telah melakukan kegiatan
muthalaah yang cukup, memiliki kecerdasan sehingga mampu memahami pengetahuan secara
benar, memiliki tradisi keilmuan yang tinggi. Subhi al-Shalih, Op. cit., h. 272-274,
Muhammad Ajjaj al-Khatib, Op. cit., h. 428-432, Nur al-Din “Itr, Op. cit., h. 319-320
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tidak menjadikan perbedaan makna dan sanad hadīs tersebut sama-

sama shahἷh.

Perbedaan struktur matan atau lafal hadīs dapat saja berbentuk

ziyadah74,idraj,75 selain kedua bentuk ini dapat juga dalam bentuk

tashif (perubahan bentuk kata), tahrif (pergeseran carabaca), maqlub

(perpindahan tata letak dari kata atau kalimat), idtirab/mudtarib

(kalimatnya kacau), illal al-hadiṡ.76 Perbedaan lafal atau struktur

matan yang ada di atas, menurut Syhudi Ismail dapat diketahui dengan

menggunakan metode perbandingan atau muqaran untuk mengethui

perbedaan lafal atau stuktur matan tersebut masih dapat ditoleransi

atau tidak.77 sDengan demikian dapat diketahui susunan matan hadīs

yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa matan tersebut berasal dari

Rasulullah, dan dapat menjadi rujukan.

c. Meneliti kandungan matan

Langkah pertama yang dilakukan dalam meneliti matan adalah

memperhatikan matan hadīs dan dalil-dalil lain yang mempunyai topik

masalah yang sama. Oleh sebab itu diperlukan melakukan takhrij al-

hadiṡ bi al-maudhu’ untuk mengetahui ada atau tidaknya matan hadīs

yang setopik dengan pembahasan, bila ada maka dilakukan penelitian

sanad. Apabila sanad tersebut memenuhi syarat, maka diadakan

74Ziyādah adalah tambahan informasi dan hal itu mewarnai redaksi matan suatu hadἷs.
Perbedaan lafal dalam teknik pemaparan hadἷs, di zaman sahabat, sepanjang didukung oleh
sanad yang Shahīh, maka tidak menjadi masalah, tetapi ketika itu terjadi pada masa tabiin dan
masa seterusnya, maka pengakuan para kritikus hadἷs terhadap periwayat yang membawa
ziyadah menjadi pertimbangan.Bentuk ziyādah dapat berbentuk dialog interaktif
(muhawarah), format qayyid atau keterangan pembatas bagi lafal tertentu pada ungkapan
matan hadἷs. Al-Sun’ani, Taudhīh al-Afkār, Juz II, (Beirut: Dar al-Fīkr, t.th), h. 18, 23-24,
Khatib al-Baghdadi, al-Kifayah, dalam M. Thahir al-Jawabi, Juhūd al-Muhaddisīn, Fī Naqd
al-Matn al-Had'īs, (Tunisia: Muassasah al-Karim, 1986), h.336

75Idraj adalah penyisipan kata atau kalimat oleh periwayat thabāqat sahābat yang
langsung menyatu dengan ungkapan matan hadἷs, tanpa ada tanda penyekat yang
memisahkan tanpa menunjuk narasumber yang menyisipkan kata-kata tersebut. Letak sisipan
kata atau kalimat tersebur dapat saja pada bagian depan yang menyerupai pengantar, di
tengah, yang terbanyak pada bagian ahir matan aslinya..Al-Suyuti, Tadrib al-rawī, (Beirut:
Dar al-Fīkr, 1998), h. 274.

76'Ilal al-Had'īs menurut istilah, merupakan sebab tersembunyi yang merusak kualitas
hadἷs, keberadaannya menyebabkan hadἷs yang tampaknya berkualitas shahīh menjadi tidak
shahīh. 'Illat ada yang dipahami dalam penertian umum, yang biasa disebut dengan istilah
ta’n atau jarh. Namun 'illat yang lainnya adalah yang terdapat pada hadἷs yang nampaknya
berkualitas shahīh, oleh karena itu tidak banyak ulama’ yang mampu menelitinya.al-Fayyumi,
Op. cit., Juz II, h. 509, Ibn Shalah, Op. cit., h. 81, al-Nawawi, Op. cit., h. 10, Nur al-Din ‘Itr,
Op. cit., 447. Al-‘Asqalany, Op. cit., h. 33.

77Syuhudi Ismail, Metodologi, Op. cit., h. 127



194

perbandingan atau muqāran kandungan matan-matan hadīs yang

diteliti. Bila kandungan matan hadīs yang diteliti ternyata sama dan

sejalan dengan dalil-dalil yang kuat, maka kegiatan penelitian selesai,

namun bila terjadi sebaliknya, bila kandungan hadīs tampaknya terjadi

pertentangan,78 maka menurut para ulama harus diselesaikan hingga

hilang pertentangan.79Penyelesaian tersebut adalah:

1). Menurut Ibn Hazm, menggunakan metode istisna’ atau exception80

2). Menurut asy-Syafī’i: mujmal dan mufassar, amm dan khass, al-nasikh

wa al-mansukh.81

3).  Menurut al-Qarafī: tarjih (nasikh wa al-mansukh, al-jam’u)82

4). Menurut al-Tahawani: nasikh wa al-mansukh, tarjih

5).  Menurut al-Adhabi: al-Jam’u, al-tarjih

6). Ibn Hajar al-Asyqalani: al-Jam’u, nasikh wa al-mansukh, al-tarjih, al-

tauqif83

Dari cara-cara penyelesaian di atas dapat dipahami bahwa para

ulama berbeda-beda cara yang ditempuh, namun secara umum cara

yang dipakai adalah al-tarjih, al-jam’u, nasikh wa al-mansūkh,al-

tauqif. Mayoritas ulama’ memilih cara al-jam’u sebagai pilihan utama

untuk menyelesaikan hadīs-hadīs yang tampaknya bertentangan,

sepanjang cara itu memungkinkan. Oleh karena itu dalam meneliti

kandungan matan hadīs ini seorang peneliti juga harus memerlukakan

kitab-kitab yang terkait dengan syarah hadīs dan tafsir, kitab-kitab

yang membahas gharibil hadīs, asbabul wurud hadīs, muhktaliful

hadīs, Fīqhul hadīs, musthalahul hadīs, kitab ushul Fīqh, kitab tarikh

al-nabawīwa al-islam, kitab-kitab teologi Islam.

78Istilah yang dipakai para ulama’ mukhtaliful hadἷs atau mukhalafatul hadἷs atau al-
ta’arud, ibid., h. 134

79Ibid.
80Istisna’ adalah mengeluarkan sesuatu dari pembicaraan yang sama dengan

menggunakan kata “kecuali” atau kata lain yang sama. Contoh dalam surat al-‘Asr . Amir
Syarifuddin, Ushūl Fīqh, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2009), 92

81Mujmal yaitu suatu lafaz yang masih bersifat umum.Mufassar adalah lafaz yang
dengan shighat sendiri member petunjuk kepada maknanya yang terinci, begitu terincinya
hingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut.Amm adalah suatu lafaz
yang menunjukkan dua hal atau lebih secara bersamaan dengan mutlak, menurut Ibn Hazm
yaitu lafaz yang berlaku untuk makna yang banyak dalam bentuk perlakuan yang sama. Khas
adalah lafadz yang dari segi kebahasaan ditentukan untuk satu arti secara mandiri.Ibid., h. 4,
49, 87.

82Ibid.
83Ibid.
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d. Menyimpulkan hasil penelitian matan

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian matan adalah setelah

langkah-langkah penelitian selesai, hasil dari penelitian matan tersebut

ada dua Shahīh atau daif, apabila terpenuhi semua kreteria dalam

langkah-langkah penelitian maka matan hadīs tersebut dinyatakan

shahih. Jika matan hadīs Shahīh dan sanad hadīs shahih, maka hadīs

tersebut berkualitas Shahīh dengan demikian hadīs tersebut maqbul

atau diterima, sebaliknya bila matan hadīs dan sanad sama-sama daif,

maka hadīs tersebut berkualitas daif, berarti mardud atau tidak

diterima.Seandainya terjadi perbedaan kualitas antara matan dan

sanad, maka perbedaan tersebut harus dijelaskan penyebab dan

penyelesaiannnnya, karena dapat saja terjadi kekeliruan dalam

penerapan kaedah keshahihan tersebut.

3. Penelitian sanad hadīs

a. Takhrij al-hadīṡ

Kegiatan takhrij al- hadīṡ yang dilakukan merujuk pada

kitab-kitab sumber utama yaitu kitab, Shahih al-Bukarī, Shahih

Muslim, Sunan Abī Daūd Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa'ī al-

Dārimī, Sunan Ibn Majja’, muwathata’ malik, Musnad Imam

Ahmad. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hadīs

yang terkait dengan tangggung jawab nafkah dalam rumah

tanggga, kajian difokuskan pada hadīs-hadīs: pertama, nafkah

keluarga adalah tangggung jawab suami, kedua, nafkah adalah hak

isteri terhadap suami, kelima, nafkah isteri kepada keluarganya.

Pencarian hadīs dilakukan melalui kitab al-Mu’jam al-

mufahras li Alfaz al-hadiṡ al-nabawi, berdasarkan kata-kata atau

lafal yang terkandung dalam hadīs-hadīs yang diteliti. Selain itu

pencarian hadīs dilakukan berdasarkan tema hadīs dengan

menggunkan kitab Miftāh kunūz al-Sunnah sebagaimana diuraikan

di atas. Hasil penelusuran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Hadīs tentang nafkah keluarga merupakan tangggung jawab

suami,   kata yang ditelusuri adalah kata: setelah ditelusuri ,يكقيين

terdapat enam mukharrij yang meriwayatkannnya dan delapan
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jalur sanad, sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya,

dengan rincian al-Bukhari meriwayatkan 3 hadis, Muslim 1 hadis,

Abi Daud 1 hadis, Al-Darimi 1 Hadis, Ibn Mājah 1 Hadis dan al-

Nasa’i 1 hadis.

b. Melakukan I'tibār al-Sanad
I'tibār al-sanad dilakukan dengan memaparkan seluruh jalur

sanad yang dieliti, dengan periwayat pada setiap jalur sanad serta

metode periwayatan yang digunakan, sebagaimana dijelaskan

dalam skema sanad hadīs berikut ini:
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النسائى

َرُسوُل اللَّهِ 

َعاِئَشةَ 

أَبِيهِ 

أَبُو ُعَمَر الضَّرِيرُ 

ُعْرَوةَ ِهَشاِم ْبِن 

ُزَهيـْرٌ 

مسلم

ُسْفَيانُ 

الَدارمي

َأْمحَُد ْبُن يُوُنسَ 

جھإِْبُن َما

َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ 

َعِليُّ ْبُن 
ُحْجٍر 
السَّْعِديُّ 

َحيَْىي 

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

عَ 
نْ 

َأخْ 
بـََرنَا

َحدَّ 
ثـََنا

أَنـَْبأَ 
نَا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
َثِين 

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

عَ 
نْ 
عَ 
نْ 

عَ 
نْ 

َعِليُّ ْبُن ُحمَمَّدٍ أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبةَ 

َعِليُّ ْبُن ُمْسِهرٍ 

ُحمَمَُّد ْبُن َكِثريٍ  ْبُن يُوُسفَ ُحمَمَُّد 

البخارى ابوداود

وَِكيعٌ 

ُد ْبُن اْلُمثـَىنَّ ِإْسَحُق ْبُن ِإبـْرَاِهيمَ  ُحمَمَّ

َأخْ 
بـََرنَا

َأخْ 
بـََرنَا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َأخْ 
بـََرنَا

عَ 
نْ 

عَ 
نْ 

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

قَا
لَ 

SKEMA SANAD GABUNGAN
HADIS-HADIS TENTANG NAFKAH
MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB
SUAMI
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c. Meneliti kualitas kepribadian periwayat

Hadīs pertama yang diteliti adalah tentang nafkah merupakan

tangggung jawab suami yang telah dikemukakan terdahulu Hadīs

tersebut memiliki tujuh jalur sanad, Adapun mukharrij yang

mengeluarkan hadīs tersebut sebanyak enam orang, yaitu al-

Bukarī, Muslim, abi Daīd, Nasai’, ibnu Mājah dan al-Dārimī.

Untuk mengethahui seluruh nama-nama periwayat dan metode

atau cara periwayatan, dapat dilihat dalam lampiran I'tibār al-

sanad.

Berdasarkan i'tibār al-sanad, dapat dilihat ada atau tidaknya

pendukung atau corroboration berupa periwayat yang berstatus

sebagai muttabi’ atau syahid, Berikut diuraikan penelitian terhadap

kualitas kepribadian periwayat hadīs dalam penelitian ini sesuai

dengan topik-topik di atas:

a). Hadīs tentang Nafkah keluarga merupakan tangggung jawab

suami

Adapun jalur sanad yang dipilih untuk melakukan penelitian

kualitas keadilan periwayat pada hadīs topik pertama adalah hadīs

jalur sanad yang diriwayatkan oleh al-Dārimī melalui jalur Ja’far

bin “aun untuk mewakili jalur sanad lainnnya.84 Jalur sanad yang

diteliti adalah: Aisyah binti Abu Bakar, urwah bin Zubaer, Hisyam

bin Urwah, Ja’far bin ‘Aun, al-Dārimī. Biografī singkat dari

masing masing periwayat adalah sebagai berikut:

1. Al-Dārimī

Nama lengkap beliau adalah Abdu Allah bin abdu al-rahman

bin al Fadhl bin bahram bin Abdus Shamad, kunya beliau adalah Abu

Muhammad. Ia lahir tahun 181H, wafat pada tanggal 8 Dzulhidjjah

tahun 255H dalam usia 75 tahun.85

Di antara guru-guru al-Dārimī adalah, Yazid bin harun, Ya’la

bin “ubaid, Ja’far bin ‘Aun sebagaimana yang ada dalam riwayat hadīs

84Pemilihan jalur sanad al-Dārimīdalam penelitian hadἷs ini adalah dengan
pertimbangan bahwa, jalur sanad al-Dārimīadalah jalur yang terpendek di antara jalur sanad
lainnya, di samping itu mengingat kitab sunan al-Dārimītidak termasuk dalam kutub al-
khomsah, dalam kutub al-sittah-pun masih diperselisihkan, namun Ibn Hajar al-Asyqalānī
menyatakan bahwa kitab hadἷs standar yang keenam adalah Sunan al-Dārimī.

85 Al-Asqalānī, Tahzib wa al-Tahzἷb, Juz II, (Beirut: Dar al-Fīkr, t. th), h. 121
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ini,86Murid-murid dari al-Dārimī antara lain adalah: Imam Muslim bin

Hajjaj, Imam Abu daud, Imam Abu Isa al-Tirmizi, ‘Abd bin Humaid,

Raja’ bin Murji, al-Hasan al-Sabbah al-Bazzar, Muhammad bin

Basysyar (Bundar), Muhammad bin Yahya, Baqi’ bin Makhlad, Abu

Zur’ah, Abu Hatim.87

Pernyataan kritikus hadīs tentang imam al-Dārimī antara lain:

imam Ahmad menuturkan bahwa ; (al-Dārimī) imam, Muhammad bin

Basysyar Bundar menuturkan; penghafal dunia ada empat: Abu Zur'ah

di ar Ray, Muslim di al- Nasaiburi, Abdullah bin Abdurrahman di

Samarqandi dan Muhamad bin Ismail di Bukhara".Abu Sa'id al Asyaj

menuturkan; bahwa 'Abdullah bin Abdirrahman: adalah seorang imam

kami.'Muhammad bin Abdullah al Makhrami berkata; 'wahai

penduduk Khurasan, selagi Abdullah bin Abdurrahman di tengah-

tengah kalian, maka janganlah kalian menyibukkan diri dengan selain

dirinya.'Raja` bin Murji menuturkan; 'aku telah melihat Ibnu Hambal,

Ishaq bin Rahuyah, Ibnu al Madini dan Asy Syadzakuni, tetapi aku

tidak pernah melihat orang yang lebih hafīzh dari Abdullah.88

Abu Hatim berkata; Muhammad bin Isma'il adalah orang yang

paling berilmu yang memasuki Iraq, Muhammad bin Yahya adalah

orang yang paling berilmu yang berada di Khurasan pada hari ini,

Muhammad bin Aslam adalah orang yang paling wara' di antara

mereka, dan Abdullah bin Abdurrahman orang yang paling tsabit

diantara mereka adDaruquthni menuturkan;'tsiqātun,Masyhūr.

Muhammad bin Ibrahim bin Manshur as Sairazi menuturkan;

"Abdullah adalah puncak kecerdasan dan konsistensi beragama, di

antara orang yang menjadi teladan dalam kesantunan, keilmuan,

hafalan, ibadah dan zuhud".89

2. Ja’far bin ‘Aun

Nama lengkapnya adalah, Ja’far bin ‘Aun bin Ja’far bin”Amru

bin Huraits, dari kalangan tabiut tabiun, kuniyahnya Abu ‘Aun, wafat

86Ibid., h. 123
87Ibid.
88Ibid., h. 125-126
89 Ibid.
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pada tahun 206 H.90guru-gurunya antara lain: Ismail bin Abi Khalid,

Ibrahim bin Muslim al-Hajari, al-‘Amasy, Hisyam bin ‘Urwah,

Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah: Ahmad bin Hanbal, al-

Darimī,91sebagaimana dalam sanad ini.

Pendapat para kritikus hadīs tentang dirinya: Yahya bin ma’in

menilainyatsiqoh, Abu Hatim mengatakan ia suduq, Ibn Hibban dia

menyebutnya dalam ats siqāt, Ibn Syahin, disebutkan dalam al-siqāt,

Ibn hajar al-Atsqalani menyebutnya shadūq.92

3. Hisyam bin ‘Urwah

Nama lengkapnya adalah Hisyam bin ‘Urwah bin al-Zubair bin

al-‘Awwam dia dari kalangan tabiut atba’, kunya Abu al-Munzir, ia

wafat pada tahun 145 H.93 Guru-guru beliau antara lain adalah: ‘urwah

bin Zubair, pamannnya Abd Allah bin Zubair, saudara-saudaranya:

Abd Allah, anak pamannnya ‘Ibad bin Abd Allah bin Zubair, Yahya

bin ‘Ibad,Fatimah binti Munzir bin Zubair.94Di antara murid-murid

beliau adalah ‘Ubaidillah bin “Umar,  Ja’far bi ‘Aun, Abd Allah bin

Daud al-Khurabi, ‘Ubaidillah bin Musa.95

Penilaian para kritikus hadīs terhadap Hisyam, al-Ajli menilai

ia tsiqāt, Ibnu Sa’ad memandang ia seorang yang tsiqāt dan tsabat,

Abu Hatim, tsiqāt imam fī al-hadiṡ, Ya’qub bin Syaibah, tsiqāt, Ibn

Hibban disebut dalam al-tsiqāt, Ibn hajar al-Atsqalani, tsiqah, faqih,

al-Zahabi, ia seorang tokoh.96

4. ‘Urwah bin Zubair

Nama lengkapnya adalah, ‘Urwah bin zubair bin ‘Awwam bin

Khuwailid bin Asad bin Abd al-Uzzi bin Qushya al-Asad Abu Abd

allah al-madani. Ia dari  kalangan tabiin pertengahan, memiliki kunya

Abu Abd Allah, tinggal di Madinah dan wafat pada tahun 93H.97

90Ibid, Juz I, h. 309
91Ibid.
92Ibid.
93Ibid., Juz IV, h. 275
94Ibid.
95Ibid., h 276
96Ibid.
97Ibid., Juz III, h. 92



201

Di antara gurur dari ‘Urwah adalah: ayahnya Zubair bi

‘Awwam, saudaranya Abd Alla, Ibunya Asma’ bin Abi bakar, Ali bin

Abi tahalib, Aisyah bin Abu Bakar. Murid-murid dari ‘Urwah, antara

lain adala: anaknya Abd Allah, Utsman, Hisyam, yahya, ‘Umar bin

Abd Allah bin ‘Urwah,98

Penilaian ulama’ tentang diri ‘Urwah bin Zubair, yaitu al-Ijli

menilainya tsiqah, Ibn Hajar tsiqāt, Ibn Hibban, disebutkan dalam al-

tsiqāt. Ibn ‘uyainah berkata sesungguhnya manusia menyusun hadīs

yang diriwayatkan darinya. Abu Zinad berkata tentang keadilan

‘Urwah adalah salah seorang ahli fīqih Madinah, Kholid bin Nazar

dari Ibn ‘Uyainah berkata, sesungaguh manusia mengetahui hadīs

Aisyah dari ‘Urwah, ‘Amroh dan Qosim.99

5. Aisyah binti Abu Bakar

Nama lengkapnya: Aisyah binti Abu Bakar al-Siddiq, dikenal

dengan nama al-Siddiqah dengan nasabnya al-Taimiyah, dia juga

bergelar Umm al-Mu’minin, Umm ‘Abd Allah ia wafat pada tahun

58H100. Gurunya antara lain adalah: ia belajar kepada Rasulullah saw,

Abu Hafsh.101

Di antara murid dari aisyah adalah: Abu Bakar bin Abd al-

Rahman bin al-Harits bin Hisyam bin al-Mughirah, Abu Hafshah

maula Aisyah, Abu Udzrah, Abu Yunus maula Aisyah, Umm bakr,

Umm Jahdar, Umm DZurrah maula Aisyah, Umm Salim binti Malik,

Umm Kalsum binti Abu bakar al-siddiq,Urwah bin Zubair.102

Penilaian ulama’ hadīs terhadap Aisyah antara lain: Qubaisat

bin Quwaib, dia adalah orang yang paling pintar dan tempat bertanya

para sahabat tentang faraid, Hisyam bin ‘Urwah menyatakan bahwa

saya tidak pernah melihat seorang yang lebih tahu tentang fīqh selain

daripada Aisyah binti abu bakar, Atha’ bin abi rabah, dia adalah

orang yang paling paham dan cemerlang berpendapat secara umum,

al-Zuhri, seandainya ilmu Aisyah dihimpun dan dibandingkan

98Ibid., h. 93-94
99Ibid., h. 95
100Ibid., Juz IV, h 680
101Ibid.
102Ibid., h. 681
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dengan ilmu seluruh isteri Nabi dan seluruh wanita, niscaya ilmu

aisyah lebih banyak, abu salamah bin Abd al-rahman, aku belum

pernah menemukan orang yang lebih mengetahui sunnah-sunnah

Rasul saw. Yang lebih mengetahui kewajiban selain Aisyah.103

e. Analisa Penelitian Sanad

Penelitian terhadap kualitas kepribadian periwayat yang telibat

dalam jalur sanad yang di teliti di atas, maka diketahui bahwa terdapat

ketersambungan para periwayat dalam sanad tersebut, mulai dari

periwayat pertama (Aisyah) sampai kepada mukharrij (al-Dārimī) . Hal

ini dapat dilihat dari kesesuaian urutan generasi periwayat yang

menandakan ketersambungan antara murid dengan guru pada setiap

periwayatnya.

Metode periwayatan yang digunakan oleh para periwayat pada

tinggkat sahabat dengan sighat tahammul wa ada : anna, sedangkan

tingkat tabi’in (Zubair) dan tingkat tabi’ tabi’in (‘Urwah) menggunakan

kata ‘an. Sementara periwayat antara periwayat al-Dārimī dan Ja’far bin

‘Aun dan Hisyam bin ‘Urwah adalah menggunakan lafaz akhbarana.

Berdasarkan indikator yang ada, jalur sanad yang diteliti ini dapat

dikatakan sanad yang muttasil, karena tidak ditemukan adanya tadlis,

bagi periwayat yang menggunakan lambang atau sighat tahammul wa

al-ada:‘an.

Penilaian kritikus hadīs terhadap periwayat yang meriwayatkan

hadīs diteliti di atas dapat menjadi argumentasi yang menguatkan

bahwa para periwayat tersebut dikatagorikan periwayat yang memiliki

kualitas keperibadian yang tsiqah.Selain itu dilihat dari hubungan guru

dan murid diketahuibahwa adanya pertemuan antara periwayat dengan

periwayat lainnnya.Oleh karena itu sanad yang diteliti ini memenuhi

salah satu syarat hadīs yang maqbul yaitu secara keseluruhan sanad ini

adalah sanad yang bersambung.

Adapun kredebilitas para periwayat dalam sanad hadīs yang

diteliti ini tidak ditemukan periwayat yang bermasalah, tidak ada qarina

yang menggugurkan keadilan para periwayat yang diteliti. Hal ini

103Ibid.



203

terbukti dari sanad ke-5 tingkatan sahabat sampai pada sanad ke-4 dan

mukharrij secara umum kredebilitas mereka secara intelektual maupun

moral tidak diragukan lagi sebagai periwayat hadīs, tidak ada satupun

penilaian yang diberika kepada para periwayat hadīs yang teliti ini

dengan penilaian jarh.

Selanjutnya kreteria terhindarnya sanad dari syadz dan illat,

peneliti tidak menemukan indikasi sanad ini mengandung syadz ataupun

illat, hal ini dinyatakan setelah peneliti melakukan penelusuran dan

membandingkan semua sanad yang diteliti serta mempertimbangkan

ketersambungan sanad dan kualitas periwayat dari segi keadilan dan ke-

dhabīt-annnya. Oleh karena itu sanad hadīs di atas tidak ditemukan

kecacatan dan kejanggalan. Dengan demikian sanad hadīs yang diteliti

ini dapat dinyatakan berkualitas shahih.

f. Penelitian matan hadīs

1. Meneliti sususnan lafal matan yang semakna

Penelitian terhadap kualitas sanad hadīs pertama tentang nafkah

keluarga tanggung jawab suami, berkualitas sahih, oleh karena itu

dengan melihat hasil penelitian sanad hadīs tersebut, maka peneliti

melanjutkan penenlitian terhadap matan. Sebagai langka pertamanya

peneliti meneliti susunan lafal dari berbagai macam matan yang

semakna dengan hadīs yang diteliti. Susunan lafal matan hadīs yang

terdapat pada periwayatan hadīs tentang nafkah keluarga adalah

tanggung jawab suami adalah sebagai berikut:

Matan hadīs pertama diteliti ini diawali oleh redaksi lafal yang

bervariasi, meskipun variasi dan perbedaan tersebut pada sebahagian

kecil lafal atau frase yang ada. Perbedaan redaksi matan diawali pada

awal matan yaitu:

- Riwayat al-Bukarī, no. 4945: َأنَّ ِهْنَد بِْنَت ُعْتَبَة قَاَلتْ 
- Riwayat al-Bukarī, no. 4951: اهللاقَاَلْت ِهْنُد يَا َرُسوَل 
- Riwayat al-Bukarī, no. 6644: َأنَّ ِهْنًدا قَاَلتْ 
- Riwayat Muslim, no. 3233 : َدَخَلْت ِهْنٌد بِْنُت ُعْتَبَة اْمَرأَُة َأِيب ُسْفَيان
- Riwayat Abī Daūd no. 3065 :َجاَءتْ َأنَّ ِهْنًدا أُمَّ ُمَعاِويََة 

- Riwayat al-Dārimī, no.2159: ْفَيانَ سِهْنًدا أُمَّ ُمَعاِويََة اْمَرأََة َأِيب َأنَّ 
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- Riwayat Ibn Mājah dan al-Nasa'ī: َجاَءْت ِهْنٌد ِإَىل 
Perbedaan selanjutnya setelah kalimat: ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيحٌ 

karena semua riwayat menggunakan kalimat tersebut, perbedaan terjadi

setelah kalimat tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Riwayat al-Bukarī, no. 4945:

يـُْعِطيِين َما َيْكِفيِين َوَوَلِدي ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْنُه َوُهَو َال يـَْعَلمُ َولَْيَس -
- Riwayat al-Bukarī, no. 4951:

فـََهْل َعَليَّ ُجَناٌح أَْن آُخَذ ِمْن َمالِِه َما َيْكِفيِين َوَبِينَّ -
- Riwayat al-Bukarī, no. 6644:

َفَأْحَتاُج أَْن آُخَذ ِمْن َمالِهِ -
- Riwayat Muslim, no. 3233:

َال يـُْعِطيِين ِمْن النـََّفَقِة َما َيْكِفيِين َوَيْكِفي َبِينَّ ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْن َمالِِه بَِغْريِ ِعْلِمهِ -
فـََهْل َعَليَّ ِيف َذِلَك ِمْن ُجَناحٍ 

- Riwayat Abī Daūd no. 3065:

فـََهْل َعَليَّ ُجَناٌح أَْن آُخَذ ِمْن َمالِِه َشْيًئاَوِإنَُّه َال يـُْعِطيِين َما َيْكِفيِين َوَبِينَّ -
- Riwayat al-Dārimī, no. 2159:

َوِإنَُّه َال يـُْعِطيِين َما َيْكِفيِين َوَبِينَّ ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْنُه َوُهَو َال يـَْعَلُم فـََهْل َعَليَّ -
ِيف َذِلَك ُجَناحٌ -

- Riwayat Ibn Mājah

يـُْعِطيِين َما َيْكِفيِين َوَوَلِدي ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْن َمالِِه َوُهَو َال يـَْعَلمُ َشِحيٌح َال -
- al-Nasa'ī:

َعَليَّ َوَوَلِدي َما َيْكِفيِين أََفآُخُذ ِمْن َمالِِه َوَال َيْشُعر-
Kalimat yang tedapat pada matan hadīs riwayat muslim kalimat

َذِلَك ِمْن ُجَناحٍ فـََهْل َعَليَّ ِيف  diletakkan setelah kalimat di atas, sedangkan pada

riwayat al-Bukarī kalimat tersebut diletakkan lebih dahulu dari kalimat

atau frase di atas. Sementara redaksi atau kalimat yang panjang dengan

sususnan yang agak berbeda dari riwayat yang ada adalah riwayat al-

Dārimī yang menjadi obyek penelitian ini.

Dalam hadīs yang diriwayatkan oleh al-Dārimī terdapat frase atau

kata مَوُهَو َال يـَْعل dan yang diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang

sedikit berbeda yaitu ِبَغْريِ ِعْلِمهِ  yang memiliki kemungkinan kata atau frase

tersebut merupakan tambahan dari periwayat, yang dikenal dengan istilah
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ziyadah.104Ada juga kemungkinan riwayat hadīs yang lain tidak

menyebutkan kata-kata tersebut adalah untuk meringkas matan hadīs

yang ada. Dalam hal ziyadah matan hadīs, Ibn shalah menyatakan bahwa

ziyadah yang dapat dierima adalah ziyadah yang berasal dari periwayat

yang tsiqah dan tidak bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan

oleh periwayat yang tsiqah juga.105

Dengan demikian bila lafal َوُهَو َال يـَْعَلم pada redaksi al-Dārimī di atas

dikatagorikan ziyadah, maka setelah diteliti sebagaimana pada penelitian

sanad hadīs terdahulu, para periwayat hadīs pada riwayat al-Dārimī ini,

memiliki predikat tsiqah, oleh kerena itu ziyadah tersebut dapat diterima

atau ditolelir.

Hadīs yang diteliti ini diakhiri dengan jawaban Nabi dengan lafal atau

frase yang juga bervariasi sebagai berikut:

- Riwayat al-Bukarī, no. 4945, 6644 بِاْلَمْعُروفِ ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدكِ 
- Riwayat al-Bukarī, no. 4951: ُخِذي بِاْلَمْعُروف Riwayat Muslim, no. 3233

:

ُخِذي ِمْن َمالِِه بِاْلَمْعُروِف َما َيْكِفيِك َوَيْكِفي بَِنيكِ 
- Riwayat Abī Daūd no. 3065 : بِاْلَمْعُروفِ قَاَل ُخِذي َما َيْكِفيِك َوبَِنيِك 
- Riwayat al-Dārimī, no. 2159 : ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك بِاْلَمْعُروفِ 
- Riwayat Ibn Mājah dan al-Nasa'ī: ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلِدِك بِاْلَمْعُروفِ 

Dari matan-matan hadīs di atas setelah diadakan perbandingan

lafal yang ada, maka terdapat beberapa variasi redaksi yang ada, hal

ini menunjukkan indikasi bahwa hadīs yang diteliti ini diriwayatkan

secara makna. Perbedaan redaksi tersebut tidak menjadikan perbedaan

makna dan maksud dari matan hadīs tersebut, oleh karena itu variasi

redaksi matan hadīs yang teliti dapat diterima.

104ssecara etimologi kata ziyadah berarti tambahan, sedangkan secara terminologi atau
istilah ilmu hadἷs, ziyadah yang ada pada matan adalah tambahan kalimat atau lafaz yang
terdapat pada matan yang ditambahkan oleh periwayat atau rawi tertentu,  sementara
periwayat lain tidak memuatnya. Nur al-Din ‘Itr, Op. cit., h. 230

105Adapun ziyadah yang berasal dari periwayat yang tsiqah, berupa lafal atau
ungkapan yang mengandung arti tertentu, sedangkan periwayat lain yang tsiqah tidak
mengemukakannnya , menurut sebahagian ulama’ menerima ziyadah tersebut. Ada juga
ulama’ yang menolak , ada juga ulama’ yang berpendapat  bahwa perlu dilakukan penelitian
terlebih dahulu untuk menentukan yang lebih kuat sebelum menentukan diterima atau ditolak.
Syuhudi Ismail, metodologi, Op. cit., h. 137
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2. Kandungan Matan Hadīs

Kalimat: ambillah olehmu apa yang“ :خذ ى ما يكفيك وو لد ك با ملعروف
mencukupimu dan anakmu dengan cara yang wajar” dalam hadīs di

atas,dalam riwayat Su’ab dar al-Zuhri sebagaimana dalam kitab al-

Mazhalim tidak ada dosa bagimu”:الخرج عليك ان تطعيهم با ملعروف:
memberi makan mereka dengan cara yang wajar” dijelaskan sebagai

berikut:

Menurut al-Qurtubi, ungkapan rasulullah Saw. “ambillah olehmu”

adalah suatu perintah yang menunjukkan ibahah atau kebolehan

dengan dalil ungkapan Rasulullah:“la haraja”(tidak ada dosa bagimu)

diatas, sedangkan maksud “al-ma’ruf”, adalah ukuran yang menurut

kebiasaan telah mencukupi kebutuhan. Maka menurut al-Qurtubi

kebolehan dalam hadīs ini sekalipun “mutlak” atau tanpa syarat,

secara lafadz, akan tetapi “muqayyad” bersyarat secara makna, seolah-

olah Rasul berkata “jika benar apa yang engkau katakana” (perkataan

Hindun). Sementara pendapat yang lain, ada yang mengatakan bahwa

kemungkinan Rasulullah saw. mengetahui kebenaran apa yang

disebutkan Hindun, maka dengan demikian tidak perlu adanya taqyid

atau syarat.106

Hadīs di atas menjadi dalil bolehnya seseorang menyebut apa yang

tidak ia sukai bila ingin meminta fatwa, mengadu dan semacamnya,

dan inilah salah satu ghibah yang diperbolehkan, juga hadīs ini

mengandung kebolehan mendengarkan salah satu dari dua orang yang

bersengketa atau bermusuhan tanpa menghadirkan pihak lain.107

Dengan demikian dapat dipahami  memberitahu sesuatu yang tidak

disukai terhadap orang lain dalam meminta fatwa dan keadilan

dibolehkan.
Pendapat mayoritas ulama, dan al-Syafī’i yang disampaikan oleh

al-Juwainii bahwa hadīs ini menunjukkan wajibnya suami memberi

nafkah untuk mencukupi kebutuhan isteri. Dalam riwayat ini juga

menunjukkan bawa perkataan yang dibenarkan dalam permasalahan

106Ibn Hajar al-Asyqalay, Fath al-Bari’, Juz IX, (t.tp: t.p, t.th), h. 419
107Dalam riwayat lain disebutkan menunjukkan kebolehan mendengarkan perkataan

wanita ajnabiya untuk keperluan hukum dan fatwa, bagi orang yang mengangab suara wanita
itu aurat, sementara pendapat lain mengatakan kebolehan di sini adalah karena darurat. Ibid.,
Abi Daud, ‘Auni al-Ma’bud bi Syarh Abi Daud, Juz.I (t.tp :t.p, t.th), h. 1606
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nafkah adalah perkataaan isteri, karena kalau yang dibenarkan

perkataan suami yang notabene sebagai pemberi nafkah, tentulah

perkataan atau keterangan Hindun yang menyatakan tidak cukup,

memerlukan pembuktian. Al-Mazari masalah ini adalah masalah

ulasan fatwa bukan untuk memetapkan hukum.108 Hal ini dapat

dimaklumi bahwa yang merasakan cukup atau tidaknya seorang yang

diberi adalah orang tersebut, bukan orang yang memberikan, dan

orang yang mengatur serta mempergunakan pemberian tersebut, yang

merupakan hak baginya.

Ukuran kecukupan nafkah tersebut di atas, para ulama memiliki

perbedaan pendapat, kalangan Syafī’i dan Imam Malik berpendapat

ukuran kecukupan nafkah adalah mud. Bagi suami yang memiliki

kelapangan maka nafkah setiap hari dua mud, bagi suami yang

berpenghasilan sedang, maka wajib satu hari satu setengah mud,

sedangkan bagi suami yang ekonominya sulit, maka wajib satu mud

dalam setiap hari. Ibn Hajar al-Asyqalānī mengatakan bahwa pendapat

yang mengatakan ukuran kecukupan nafkah adalah mud,109Apabila

ukuran mud seperti di atas yang digunakan, maka seolah-olah suami

telah memberikan nafkah kepada isteri yang cukup, pada hal ia atau

suami memiliki kemampuan dan kelapangan  untuk memberikan

nafkah melebihi ukuran kemampuan tersebut diatas bagi suami yang

ekonominya menengah, oleh karena itu diizinkan bagi isteri untuk

mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhannnya secara

wajar.

Imam Hanafī berpendapat bahwa, untuk ukuran kecukupan dalam

kewajiban memberi nafkah adalah berdasarkan keadaan suami.

Sebahagian mereka berpendapat, ukuran kecukupan itu adalah melihat

keadaan kedua belah pihak suami isteri secara bersamaan. Pendapat

lainnnya mengatakan bahwa ukuran cukup itu hendaklah berdasarkan

fatwa dengan menggabungkan dalil dari hadīs di atas dengan ayat Q.S:

al-Thalaq:7, tentang memberi nafkah menurut kemampuan. Oleh

108Asl-Asyqalānī, Loc. cit.
109Hadἷs yang terdapat dalam bab”al-baba ‘ala al-Qadr al-Miqdar bi al-Amdad:

ukuran kecukupan itu adalah beberapa mud”, ibid.
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karena itu sebahagian kalangan Syafī’iyah dan Hanafīyah berpendapat

berdasarkan ayat tersebut, maka ukuran kecukupan adalah melihat

keadaan suami.110

Mazhab Maliki berpendapat tentang ukuran kecukupan nafkah

isteri adalah melihat kondisi sang isteri, berdasarkan, Q.S: al-Baqoroh:

233, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ukuran nafkah ditentukan

menurut kondisi suami dan isteri, para ulama’ juga sepakat bahwa

suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak bagi

isteri, sebagaimana dalam Q.S. al-Nisa’: 19 tentang mempergauli isteri

dengan cara yang patut. Menempatkan isteri pada tempat tinggal yang

layak termasuk dalam mempergauli isteri secara patut, sebab isteri

membutuhkan tempat tinggal yang dapat digunakan untuk beristirahat,

bersenang-senang dengan suaminya, untuk menjaga hartanya. Hanya

saja tempat tinggal tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami,

dalam Q.S.al-Thalaq: 6 dikatakan menempatkan para isteri di tempat

suami tinggal menurut kemampuan.

Hadīs di atas juga memberi petunjuk kewajiban suami memberi

nafkah kepada anak-anaknya, yang menurut ulama’ Syafī’iyah bahwa

kewajiban tersebut melihat usia kecil anak dan waktunya. Termasuk

juga dalam hadīs ini tentang kewajiban memberinafkah kepada

pembantu. Menurut al-Khathabi ia berkata: Abu Sufyan seorang

pemimpin Kaumnya dan berkemungkinan tempatnya jauh sehingga ia

menahan nafkah isteri dan anaknya. Pada dasarnya, ia telah memberi

nafkah secukupnya kepada isteri dan anaknya, tetapi ia tidak memberi

nafkah kepada pembantunya, lalu Hindun menyandarkan pembantu

kepada dirinya, karena pembantu adalah bahagian dari keluarga yang

wajib dinafkahi oleh Abu Sufyan.111

Al-‘Asyqalānī berkata kewajiban memberi nafkah pembantu

sebagaimana di atas dapat dipedomani juga hadīs lain yaitu: حرجفهل علي

ال اال با ملعروف, من ان اطعم من الذي له  عيا لنا ؟ قا ل هلا  , “ apakah saya berdosa

bila saya memberi makan seseorang yang membantu keluarga kami?,

110Ibid.
111Ibid.
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Nabi berkata kepadanya, tidak, berilah ia secara patut”112, Hadīs ini

juga menjadi dalil kewajiban suami memberi nafkah kepada anak

sekalipun ia sudah besar. Namun riwayat ini dibantah, karena hadīs ini

tentang suatu kasus, bukan bersifat umum. Oleh karena itu maka

kemungkinan hadīs ini adalah sebahagian anak, bukan anak secara

umum.

Dengan demikian hadīs di atas menjadi dalil bagi orang yang

memiliki hak tetapi dikuasai oleh orang lain, maka ia boleh mengambil

haknya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Al-Syafī’i dan pengikutnya

berpendapat tidak boleh mengambil benda yang bukan jenis haknya,

kecuali jenis haknya tidak ada pada orang yang mengusai haknya. Abu

Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa tetap tidak boleh,

seseorang harus mengambil sesuai dengan jenis barang yang menjadi

haknya, kecuali hak tersebut berupa mata uang, maka boleh ia

mengambil jenis lain sesuai nominal haknya, berbeda dengan Imam

Ahmad yang melarang secara mutlak.113

Al-Khattabi berpendapat bahwa, hadīs di atas dapat dijadikan dasar

kebolehan mengambil sejenis harta ataupun jenis hak yang lainnnya,

karena kedudukan orang yang kikir tidak akan memberikan semua

kebutuhan, baik itu nafkah, pakaian dan segala keperluan yang

dibutuhkan. Kebolehan Hindun mengambil harta suaminya untuk

mencukupi kebutuannnya adalah menunjukkan bersifat umum. Dalil

yang menguatkan kebenaran yang demikian adalah perkataan Hindum

dalam hadīsdi atas yang berbunyi: وانه ال يد خل على بييت ما يكفييت وولد
“sesungguhnya ia (Abu Sufyan) tidak masuk ke rumahku dengan apa

yang mencukupiku dan anakku”.
Namun demikian Ibn Hajar berkata tidak ada dilalah dalam hadīs

tersebut apa yang dianggab oleh Khattabi, bahwa rumah orang yang

kikir tidak berisi semua yang dibutuhkan, karena menurutnya Hindun

pada dasarnya meniadakan kecukupan kebutuhan hidup secara umum,

dengan demikian riwayat ini meliputi semua yang dibutuhkan dan

112Ibn Hajjaj bin Muslim al-Naishabury, Minnatu al-Mun’im Fī Syarh Shahīh Muslim,
Juz III, (Riyad: Dar al-Salam, t. Th), h. 157

113Al-Asyqalānī, Op. cit., h. 420
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yang tidak dibutuhkan. Anggapan bahwa rumah orang kikir

sebagaimana adanya di atas adalah sesuatu yang dapat diterima

pemikiran, namun anggapan yang dituduhkan kepada Abu sufyan

menurut Ibn Hajr al-Asyqalani adalah hal yang tidak wajar. Kisah

yang ada dalam riwayat tersebut bahwa rumah Abu Sufyan memiliki

segala yang dibutuhkan oleh Hindun, hanya saja kebutuhannnya

dibatasi oleh Abu Sufyan,Oleh karena itu Rasulullah mengizinkannya

mengambil harta tanpa sepengetahuan Abu Sufyan.114

Menurut pendapat Ibn al-Munir, dalam kisah Hindun ini terdapat

dilalah yang menunjukkan orang yang mempunyai hak, ia boleh

mengambil jenis hak lainnnya sekedar mencukupi kebutuhannnya.

Karena Rasulullah mengizinkan Hindun untuk memperkirakan

keperluan pokok sesuai ukuran kebutuhannya, bahkan bukan hanya

sekedar perkiraan, tapi lebih cermat dan rumit dari sekedar perkiraan.

Ini juga menjadi dalil bahwa seorang isteri juga punya kewajiban

dalam membesarkan anaknya, menjaga dan menafkahi anak mereka.

Oleh karena itu menurutnya perkara-perkara yang tidak ada

ketentuannya dalam syariat, maka berpegang juga kepada adat

kebiasaan setempat.115

Adat kebiasaan menurut al-Qurtubi dapat dijadikan pertimbangan

syariat, kecuali bagi orang-orang yang menolak mengamalkan adat

apabila adat itu bertentangan dengan nash syar’i atau tidak terdapat

nash syar’i yang mengarah kepada adat.116Sebahagian ulama’

menjadikan hadīs ini sebagai dalil dibolehkannnya memponis orang

yang ghaib atau tidak berada ditempat, karena Hindun ketika meminta

pendapat kepada Rasulullah tanpa kehadiran Abu Sufyan. Namun

menurut Ibn Hajar al-Asyqalānī terlepas dari perbedaan pendapat yang

ada di atas, seorang suami atau ayah apabila tidak ada di tempat

(ghaib), atau menahan nafkah kepada anak yang masih kecil, maka

114Ibid.
115Ibid.
116Al-Khattabi menjadikan hadἷs ini sebagai dalil bolehnya menjatuhkan ponis kepada

orang yang tidak berada di tempat, menurut al-nawawi semua ulama’ dari kalangan
SyaFī’iyah mengunnakan hadἷs ini untuk perkara kebolehan memponis orang yang tidak ada
di tempat perkara, namun menurut al-nawawi kisah  Hindun ini bukanlah suatu istidlal ,
Rasulullah tidaklah memponis orang yang ghaib atau tidak ada pada tempatnya, tetapi ia
hanya memberi fatwa, sebagaimana pendapat al-RaFī’i, bahwa yang demikian itu adalah
fatwa. Ibid.,
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Qadhi boleh saja mengizinkan isterinya jika ia punya kuasa untuk

mengambil harta suaminya, atau meminta pinjaman mengatas

namakan suaminya sebagai nafkah baginya dan anak-anaknya yang

masih kecil.117

Dua pandangan yang bebeda dari kisah Hindun dalam hadīs di

atas, pertama:dipahami hadīs tersebut sebagai permintaan fatwa, maka

isteri dibolehkan mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya.

Kedua: dipahami sebagai bentuk ketetapan sebuah hukum , maka isteri

tidak dibolehkan mengambil harta suami tanpa sepengetahuannnya

kecuali atas izin qhadhi. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat

yang mengatakan bahwa itu adalah ketetapan sebuah hukum. Hal ini

melihat dari bentuk ungkapan Rasulullah kepada Hindun “خذي :

ambillah olehmu”, seandainya Rasulullah memberi fatwa, tentu

Rasulullah akan memyampaikan redaksi misalnya, :“ ال خرج عليك اذا ا خذ
tidak ada dosa bagimu jika engkau mengambilnya, juga sebahagian :ت

besar tindakan Rasulullah adalah mengandung sebuah hukum.118

Sementara itu yang menjadi argumentasi bagi orang yang

mengatakan bahwa riwayat hadīs Hindun di atas sebagai fatwa adalah

adanya istifham atau pertanyaan dalam perkataan Hindun: جناح ؟هل علي 
“apakah ada dosa bagiku ?, juga dikarenakan Rasulullah menyerahkan

ukuran kecukupan nafkah kepada Hindun. Seandainya hadīs ini

merupakan ketetapan hukum, tentulah rasulullah tidak akan

menyerahkan ukuran kecukupan kepada si pendakwa (Hindun). Dalam

kisah ini Rasulullah tidak meminta Hindun untuk bersumpah dan tidak

pula membebaninya untuk menghadirkan saksi.

Riwayat dalam hadīs ini bahwa Rasulullah tidak meminta Hindun

untuk bersumpa dan menghadirkan saksi, menjadi hujjah bagi orang

yang memperbolehkan qadhi atau hakim untuk menetapkan hukum

berdasarkan ilmunya. Hal ini menggambarkan seakan-akan Rasulullah

mengetahui kebenaran setiap apa yang diungkapkan oleh Hindun,

sedangkan mengapa adanya istifham (pertanyaan) dari perkataan

Hindun, adalah tidak ada larangan bertanya bagi orang yang meminta

penjelasan hukum. Adapun penentuan ukuran (kadar) kecukupan

117Ibid., h. 421
118Ibid.
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kepada Hindun adalah menyerahkannnya berdasarkan kecukupan

menurut adat kebiasaan, sebagaimana dijelaskan di atas. Secara teks

yang ada diatas menunjukkan adanya pergeseran makna teks tentang

kebolehan isteri mengambil harta suami yang kikir terhadap keluarga,

yang pada mulanya merupakan sebuah fatwa dikarenakan ada istifham
(kata Tanya), pada ahirnya menjadi hujjah kebolehan tersebut.Hal ini

menunjukkan bahwa ketika hadīs ini diucapkan Nabi, tanggung jawab

nafkah ada pada suami.

g. Analisa Penelitian Matan

Dalam meneliti kandungan matan hadīs, maka yang dijadikan acuan

adalah kreteria yang dikemukakan oleh Shala al-Din al-Adhabiy

yaitu:119

a. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an

b. Tidak bertentangan denga hadīs yang lebih kuat

c. Tidak bertentangan dengan akal sehat

d. Susunan periwayatan menunjukkkan cirri-ciri sabda kenabian.

Kandungan matan hadīs pertama yang diteliti menunjukkan bahwa

hadīs tersebut tidak bertentangan dengan ayat:

       اهللا                 

            اهللا        

                        اهللا 
     .١٢٠

"Artinya“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.sebab itu Maka
wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara
diri,121 ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah
memelihara (mereka).122wanita-wanita yang kamu khawatirkan

119Sebagaimana dikutip oleh Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadἷs (Jakarta:
Bulan Bintang, 2007M/1428H), h. 120-121.

120 Q.S: al-Nisa’: 34
121 Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta
122Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya

dengan baik.
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nusyuznya,123 Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di
tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka
mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya.124Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha
besar.”

Ayat di atas menjelaskan, bahwa sebagai pemimpin dalam

rumah tangga, suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk

memberi nafkah kepada keluarganya. Hadīs di atas ini, juga tidak

bertentangan dengan hadīs Shahīh lain nya yang diriwayatkan oleh

al-Bukarī dan Muslim yang menyatakan bahwa nafkah seseorang

suami kepada keluarganya merupakan tanggung jawab yang harus

dilaksanakan.

Secara logika memberi nafkah kepada keluarga memang

merupakan kewajiban seorang suami, karena dia adalah pemimpin

dan kepala keluarga. Dengan demikian dia adalah penanggung jawab

keluarga, karena ia penanggung jawab, maka seorang suami memiliki

kewajiban terhadap keluarga tersebut. Di antara kewajibannya

sebagai penanggung jawab keluarga itu adalah memberi nafkah.

Susunan lafal hadīs yang diteliti tidak menunjukan akan

adanya indikasi kerancuan ataupun kesalahan, yang ada hanyalah

variasi dari lafal yang tidak mengubah isensi dari makna hadīs

tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena hadīs tersebut diriwayatkan

secara makna. Dengan demikian hadīs ini telah menunjukkan ciri-ciri

sabda kenabian dan tidak menunjukkan ada indikasi syadz (janggal)

dan illat (cacat), maka matan hadīs ini dapat dikatakan shahih.

b). Hadīs tentang nafkah suami adalah hak isteri

1. Takhrij al-Hadīs

Hadīs kedua adalah tentang nafkah merupakan hak isteri, kata

yang ditelusuri adalah: جزو dan رحج . Selain melacak hadīs tentang

123Nusyuz:Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri
seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

124Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan
pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah
dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul
mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada
manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
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nafkah berdasarkan kamus di atas, peneliti juga melacak hadīs-hadīs

tersebut dalam kitab "Miftāh kunūz al-Sunnah" karya A.J. Winsink

dan Muhammad Fuad al-Baki dalam tema: 125.حق املرأة على زوجها dan

126.النفقات Setelah ditelusuri terdapat sembilan hadīs dalam tema

tersebut, dengan rincian tiga hadis diriwayatkan oleh Abī Daūd dua

hadis diriwayatkan oleh Ibn Mājah dan empat hadīs diriwayatkan

oleh Ahmad bin Hanbal, yang telah dikemukakan terdahulu.

2. Melakukan I’tibār al-Sanad
Hadīs tentang nafkah suami adalah hak istri dengan melakukan

i’tibār al-sanad, hadīs ini diriwayatkan oleh tiga mukharrij hadīs,

ketiga jalur sanad tersebut mencantumkan hadīs melalui berbagai

periwayat dengan melibatkan 28 0rang periwayat temasuk

mukharrij-nya. Jalur sanad Abū Daūd dipilih sebagai obyek

penelitian dari ketiga mukharrij yang mengeluarkan hadīs di atas,

melalui  Musa bin Ismail.127 Dalam skema sanad berikut:

125.J. Winsink, Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Had'īs al-Nabaw'ī, Juz II, VII,
(Leaden: Breil, 1936), h. 62, 360, 362,520.

126Ibid., 505-506
127Diplihnya jalur sanad Abi Daud dengan pertimbangan  bahwa jalur sanad Abi

Daud ini termasuk jalur sanad yang lebih pendek. Hadἷs ini tidak diriwayatkan oleh dua
periwayat hadἷs yang dikenal dengan hadἷs Shahīh yaitu al-Bukarī dan Muslim. Abu daud
adalah periwayat hadἷs yang kitabnya adalah kitab sunan yang pertama disusun setelah Sahih
al-Bukarī dan Shahīh Muslim. Selain itu kedua mukharrij yang ada pada jalur sanad hadἷs
yang diteliti ini telah diteliti pada jalur hadἷs lain yang terkait dengan nafkah.
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َرُسوُل اللَّهِ 

َعْمرِو ْبِن اْألَْحَوصِ 

َعْبُد اللَِّه ْبُن اْحلَارِثِ 

ُسَلْيَماَن ْبِن َعْمرِو

َغْرَقَدَة اْلَبارِِقيِّ َشِبيِب ْبنِ 

َحيَْىي ْبُن َسِعيدٍ 

احمد

زَائَِدةَ 

جھإِْبُن َما

أَبُو قـََزَعَة اْلَباِهِليُّ 

َمحَّادٌ 

حَ 
دَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

عَ 
نْ 

َأخْ 
بـََرنَا

عْ  مسَِ
تُ 

َحدَّ 
َثِين 

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

عَ 
نْ 
عَ 
نْ 

عَ 
نْ 

َعْبُد الرَّزَّاقِ احلَُْسْنيُ ْبُن َعِليٍّ 

ِشْبُل ْبُن َعبَّادٍ 

اْبُن َبشَّارٍ  َأْمحَُد ْبُن يُوُسفَ 

ابوداود

يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ 

أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبةَ 

ُموَسى ْبُن ِإْمسَِعيلَ 

َأخْ 
بـََرنَا

َأخْ 
َحدَّ بـََرنَا

ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َأْخبَـَرِين 

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا َحدَّ 

ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

قَا
لَ 

SKEMA SANAD GABUNGAN
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c. Penelitian kualitas periwayat hadīs jalur sanad Abi Daud yang

dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al-Asy'ats bin Basyar bin

Sadad al-Azadi, lahit pada tahun 202H dan wafat di Bashrah tahun

275H dalam usia 73 tahun.128 Di antara gurunya adalah Yahya bin

Ma'in, Muslim bin Ibrahim al-Azdi, Muhammad bin Basyar, Qutaibah

bin Said bin Jamil al-Baghlani, Muhammad bin Yahya adz

Dzuhli,Musa bin Ismail al-Tamimi. Sementara itu muridnya antara lain

adalah: Imam al-Nasa'ī, Imam Abu Isa al-Turmuzī, Zakaria bin Yahya

al-Saji, Muhammad bin Bakr bin Daasah al-Tammar, Abu 'Ali

Muhammad bin Ahmad al-Lu'lu'i.129

Penilaian para ulama' hadīs terhadap Abi Daud adalah sebagai

berikut: Abu Bakar bin 'Ali bin Ibrahim mengatakan bahwa ia menulis

lima ratus ribu hadīs dan saya berhenti dengan mengarang "kitab

sunan", dia himpun menjadi empat ribu delapan ratus hadīs. Abu

Bakar al-Khalal mengatakan dia adalah imam yang, wara', terkemuka

pada zamannya. Ahmad bin Muhammad bin Yasin mengatakan bahwa

Abi Daud salah seorang penghafal hadīs Nabi, ilmunya,

periwayatannya pada derajat yang tinggi. Abu Hatim: ia adalah salah

seorang pemimpin dunia yang faqih, 'alim, hafiz, wara', taqwa. Al-

Hakim: ia adalah imam, ahli hadīs pada zamannya.130

2. Musa bin Ismail

Nama lengkapnya adalah Musa bin Ismail maula-nya adalah

Abu salamah, hidup di bashrah, Wafat 223 H, ia termasuk dalam tabi'

al-tabiin.131 Guru i Musa bin Ismail antara lain adalah, Ibrahim bin

Sa'ad al-Zuhri, Bapaknya: Ismail al-Minqori, Hammad bin Salamah

(periwayat yang termasuk dalam penelitian ini). Adapun muridnya

antara lain adalah: Ibrahim bin ishaq, Abi Daud (merupakan mukharrij

128Jamal al-Din Abi Hajjaj Yusuf al-Mazi, Tahzib al-Kamal Fī Asma' al-Rijal, Juz
XI, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987M/1408H), h. 355

129Ibid., h. 356-361, al-Asyqalani, Juz. IV, Op. cit., h. 298
130Al-Mazy, Op. cit., Juz 11, h. 362-367
131Ibid, Juz, 29, h. 21
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hadīs yang diteliti), Ahmad bin hasan al-Turmuzī, Yahya bin ma'in,

Ya'qub bin Sufyan.132

Ulama' menilai Musa bin Ismail adalah orang yang tsiqah

sebagaimana dikemukakan oleh Yahya bin Ma'in bahwa ia adalah

orang yang tsiqah makmun, Abu Hatim bahwa ia adalah tsiqah dan

shadūq. Muhammad bin Sa'ad: ia adalah orang yang tsiqah, banyak

haisnya. Abdurrahman bin Abi Hatim mengatakan ia tsiqah, saya tidak

mengenal seseorang yang lebih baik hadīsnya di kota bashrah selain

dari Abi Salamah. Ibn Hibban menyebutnya dalam kita "al-Tsiqāt"

adalah orang yang muttaqἷn.Ibn Hazm nengatakan bahwa ia adalah

orang yang tsiqah, imam yang terkenal, al-Zahabi menyebutnya dalam

" al-kasaf, tsiqah dan tsabat133

3. Hammad bin Salamah

Nama lengkapnya adalah Hammad bin Salamah bin Dinar al-

Bishriyu, Abu Salamah bin Abi Shahrah dari Bani Tamim, hidup di

negeri Bashrah, wafat pada tahun 167 H.134Di antara guru Hammad

adalah Ishaq bin Suwaid al-Adawi, Abi Qaza'ah Suwaid bin Hujair al-

Bahili, Thalhan bin 'Ubaidillah bin Kariz135. Sedangkan yang menjadi

muridnya antara lain adalah: Ibrahim bin Hajjaj, Hasan bin Musa al-

Asyyab, Suraih bin Nu'man, 'Abd Allah bin al-Ijli, Musa bin Ismail.136

Penilaian kritikus hadīs terhadap Hammad bin Salamah antara

lain sebagai berikut: Yahya bin ma'in mengatakan bahwa dia adalah

orang yang tsiqāt, Hajjaj bin Minhal mengatakan bahwa dia adalah

salah seorang panutan dalam agama,'Ali al-Madini mengatakan saya

belum mendapatkan seseorang dari sahabat-sahabat saya orang yang

lebih tsabit dari Hammad,al-Nasai: tsiqah, Ahmad bin Hanbal atsbatun

nas.137

4. Abi Qaza'ah

Nama lengkapnya adalah Suwaid bin Hujair bin Bayan al-

Bahiliyu, Abu Qaza'ah al-Bishri, wafat di Bashrah. Diantara gurunya

132Ibid., h. 22-24
133Ibid., h. 24-27
134Ibid., Juz.  VIII, h. 253
135 Ibid., h. 253-257
136 Ibid., h. 257-259
137Ibid., h. 259-268
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adalah: Anas bin Malik, Haris bin Abdillah bin Rabiah, Bapaknya

sendiri Hujair bin Bayan, Hasan al-Bishri, Hakim bin Mu'awiyah bin

Haidah al-Qusairi. Sedangkan muridnya antara lain adalah: Jabir al-

Ju'fīyu, Hatim bin Abi Sughirah, Hammad bin Salamah.138

Penilaian para ulama' terhadap diri Abi Qaza'ah antara lain

adalah: Ahmad bin Hanbal menyatakan "tsiqāt", al-Madini, Abū Daūd

dan Nasai'i mengatakan bahwa ia adalah orang yang "tsiqāt", Abu

Hatim ia adalah orang yang shaleh, Ibnu Hibban menyatakannya dalan

kitab "al-tsiqāt" al-Bazzar berpendapat "laisa bihi ba's", Ibn Hajar

mengatakan ia orang yang tsiqāt.139

5. Hakim bi Mu'awiyah

Hakim bin Mu'awiyah memiliki nama lengkap Hakim bin Mu'awiyah

bin Haidah al-Qusyairi, al-Bishri, hidup di Bashrah, ia memiliki anak

Bahaz  bin Hakim, Sa'id bin Hakim, Mihran bin Hakim ketiganya

merupakan periwayat hadīs . Gurunya antara lain adalah bapaknya

sendiri yaitu Mu'awiyah bin Haiydah. Di antara muridnya adalah

ketiga anaknya di atas, Sa'id bi Iyas, Abu Qaza'ah yaitu Suwaid bin

Hujair.140

Penilaian para kritikus hadi terhadap dirinya anatara lain

sebagai berikut: Al-Ijli mengatakan bahwa dia adalah seorang tabii,

yang tsiqāt, al-Nasa'ī: laisa bihi ba's, Ibn Hibban menyebutnya dalam

kitab al-tsiqāt,  dia juga meriwayatkan hadīs yang terdapat dalan

Shahīh al-Bukarī.141

6. Mu'awiyah bin Haiydah.

Nama lengkapnya adalah mu'awiyah bin Haiydah bin Mu'awiyah bin

Qusairi, wafat di Khurasan. Dia menerima hadīs lansung dari Rasul

Allah saw. Diantara muridnya adalah anaknya Hakim  bin

Mua'awiyah, cucunya Bahaz bin hakim, Humaid al-Muzanni anak dari

'Abd Allah bin Humaid, 'Urwah bin Ruwaima.142 Ibn Hajar al-

Asyqalani dan al-Zahabi mengatakan bahwa ia adalah seorang sahabat,

138Ibid., Juz XIII, h. 233-235
139Ibid., h. 235-236
140Ibid., Juz. VII, h. 202-203
141 Ibid.,  h.203-204
142Ibid., Juz. 28, h. 172
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al-Ijli mengatakan bahwa ia adalah seorang sahabat dan tidak

diragukan ke-tsiqātannnya.143

d. Analisa Penelitian Sanad

Ketersambungan para periwayat dalam jalur sanad yang diteliti

kedua ini, diketahui dari penelitian terhadap kualitas kepribadian para

periwayat yang memiliki persambungan sanad mulai dari mukharrij

Abi Daud sampai kepada Rasulullah saw, hal demikian terlihat dari

ketersambungan antara guru dan murid dalam setiap generasi.

Sihgat tahammul yang digunakan dalam periwayatan yang diteliti

di atas menunjukkan kesesuaian urutan generasi para periwayat, yang

mengindikasikan bahwa adanya pertemuan antara periwayat yang

berstatus guru dengan periwayat lainnnya yang berstatus murid. Oleh

karena itu sanad hadīs yang dieliti dapat dikatakan muttasil.

Adapun kualitas dan kredebilitas periwayat yang ada dalam jalur

sanad yang diteliti tidak ditemukan periwayat yang bermasalah. Hal

ini dapat dibuktikan dari tingkatan al-ta'dīl dan dhabīt dari ulama'

kritikus hadīs yang menunjukkkan tingkat keadilan dan ke-dhabīt-an

yang tinggi. Dengan demikian tidak ada qorinah yang ditemukan

dapat menggugurkan keadilan dan ke-dhabīt-an para periwayat dalan

jalur sanad yang diteliti. Oleh karena itu periwayat dalam jalur sanad

yang diteliti ini dapat dinyatakan "tsiqāt".

Setelah membandingkan semua sanad, mempertimbangangkan

kualitas periwayat dalam ke-tsiqah-annya, peneliti tidak menemukan

syadz dan illat yang akan mempengaruhi kualitas sanad hadīs yang

diteliti. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sanad hadīs yang

diteliti ini berkualitas shahih, karena telah memenuhi kreteria yang

telah ditentukan.

e. Penelitiam matan hadīs

1. Meneliti susunan lafal matan yang semakna

Kualitas sanad hadīs menentukan apakah suatu matan hadīs

perlu diteliti atau tidak, apabila sanad hadīs tersebut menunjukkan

ketersambungan, kredebilitas para periwayat hadīs tersebut tidak

143Ibid., h. 173, al-Asyqalani, Op. cit., Juz x, h. 206
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diragukan dan tidak ditemukan kejanggalan dan cacat, maka dilakukan

penelitian terhadap matan hadīs, dan penelitian sanad di atas telah

memenuhi kreteria tersebut. Penelitian matan hadīs diawali dengan

meneliti susunan lafal hadīs yang semakna, dengan mengemukakan

variasi matan dari beberapa mukharrij yang ada, sebagai berikut:

- Riwayat Abī Daūd no. 2142, Ahmad bin hanbal, no. 19171:

َماَحقُّ َزْوَجِة َأَحِدنَا َعَلْيهِ - -

-Riwayat Abī Daūd no. 2143: َوَما نََذرُ َما نَْأِيت ِمنـُْهنَّ  ِنَساُؤنَا-
- Riwayat Abī Daūd no.2144: َما تـَُقوُل ِيف ِنَسائَِنا-
- Riwayat Ibnu Mājah, no. 1850, Ahmad bin hanbal, no. 19162 :

َحقُّ اْلَمْرأَِة َعَلى الزَّْوجِ ما -

- Riwayat Ibnu Mājah, no.1851: رًا فَِإنـَُّهنَّ - ِعْندَُكْم َعَوانٍ اْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء َخيـْ -

- Riwayat Ahmad bin Hanbal, no. 19160: َما َحقُّ َزْوِج َأَحِدنَا َعَلْيهِ -
- Riwayat Ahmad bin Hanbal, no. 19174: َما َحقُّ اْلَمْرأَِة َعَلى الزَّْوجِ -
Lanjutan dari matan hadīs tersebut adalah:

- Abī Daūd no. 2142, 2143, Ibnu Mājah, no. 1850:

-َأْن ُتْطِعَمَها ِإَذا طَِعْمَت َوَتْكُسَوَها
- Abī Daūd no. 2144: َواْكُسوُهنَّ ِممَّا َتْكَتُسونَ ا تَْأُكُلونَ َأْطِعُموُهنَّ ِممَّ  -

- Ahmad bin Hanbal, no.19160, 19171, 19174:

ِإَذا اْكَتَسْيتَ  -ُتْطِعُمَها ِإَذا َأَكْلَت َوَتْكُسوَها
- Ahmad bin Hanbal, no. 19162:

-ُتْطِعُمَها ِإَذا طَِعْمَت َوَتْكُسوَها ِإَذا اْكَتَسْيتَ 
Sementara Ibnu Mājah dalam hadīs, no. 1850 meletakkan tentang hak

isteri terhadap suami pada ahir matan hadīs, setelah menyebutkan

berbagai macam hak suami atas isteri.

Selanjutnya matan hadīs di atas diahiri dengan larangan memukul

wajah isteri, sebagai berikut:

- Abī Daūd no. 2142, Inu Mājah, no. 1850:

قـَبََّحِك اللَّهُ َوَال َتْضِرْب اْلَوْجَه َوَال تـَُقبِّْح َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيِت قَاَل أَبُو َداُود َوَال تـَُقبِّْح أَْن تـَُقوَل -
- Abī Daūd no. 2143:

َال تـَُقبِّْح اْلَوْجَه َوَال َتْضِرْب قَاَل أَبُو َداُود َرَوى ُشْعَبُة ُتْطِعُمَها ِإَذا طَِعْمتَ وَ -
َوَتْكُسوَها ِإَذا اْكَتَسْيتَ 

- Abī Daūd no. 2144: -َوَال َتْضرِبُوُهنَّ َوَال تـَُقبُِّحوُهنَّ 
- Ibn Mājah, no. 1851: teletak pada pertengahan matan :
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َر ُمبَـرٍِّح فَِإْن أََطْعَنُكْم َفَال تـَبـُْغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال - َواْضرِبُوُهنَّ َضْربًا َغيـْ
- Ahmad bin Hanbal, no. 19160, 19171, diahiri dengan sambungan

matan tentang hari qiyamat (yaumil mahsyar):

َوَال تـَُقبِّْح َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيتِ -
- Ahmad bin Hanbal, no. 19162, 19174:

َوَال تـَُقبِّْح َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيتِ -
.َوَال َتْضِرْب اْلَوْجَه َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيتِ -

Dari perbandingan matan yang ada di atas, maka dapat dipahami

bahwa perbedaan lafal matan hadīs yang ada, bukanlah perbedaan yang

substansial, tidak mempengaruhi makna dan maksud dari matan hadīs

tersebut. Terjadinya perbedaan lafal tersebut adalah karena hadīs ini

diriwayatkan secara makna (riwayah bil makna). Adapun penambahan

lafal sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mājah hadīs no.1851 dan Ahmad

bin Hanbal hadīs no. 19160 merupakan matan hadīs yang disampaikan

oleh Nabi dalam konteks yang berbeda, namun masih membahas tentang

hak nafkah bagi seorang isteri. Oleh karena itu perbedaan tersebut dapat

diterima dan tidak mempengaruhi maksud serta kualitas hadīs yang

diteliti ini.

1. Kandungan matan hadīs

Al-Khatabi mengatakan bahwa hadīs ini menjadi dalil wajibnya

nafkah dan kiswah seorang suami untuk isteri, ukuran nafkah tersebut

tidak ada ketentuan atau pembatasan yang pasti, hanya saja berdasarkan

kebiasaana yang berlaku pada suatu tempat dan kemampuan suami

menurut penghasilan atau pendapatannnya.144

Kata: ,طعم di atas adalah meliputi makanan dan minuman, sedangkan

kata: :meliputi pakaian dan tempat tinggal, kata ,كسوة با ملعروف adalah

menunjukkan keadaan, bahwa pemberian nafkah berdasarkan kebiasaan

atau kemampuan suami.145

Hadīs di atas memuat lima hal yang menjadi hak isteri, pertama yang

terkait dengan kewajiban suami member nafkah kepada isteri dan tiga

hal tindakan yang diarang untuk dilakukan terhadap isteri yaitu

144Abi Daud Sulaiman, Op. cit., Juz II, h. 918, Khalil Ahmad al-Sahàranfuri, Bazlul
Majhud Fī Hal Abi Daud, Juzar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 183-184.

145Muhammad Asyraf bin Amir bin 'Ali, 'Aun al-Ma'bud 'ala syarh Sunan Abi Daud,
Juz.I, (Beirut: Dar Ibn Hamz, 2005M/1427H), h. 898,
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memukul wajah, menjelek-jelekan keadaan isteri dan mengasingkannya

ke tempat lain selain tempat tinggal suami. Hadīs ini menjelaskan

larangan yang merupakan perlindungan terhadap isteri dari kekerasan

fīsik, psikologis dan ekonomi.

Dalam Undang-undang, kekerasan fīsik (badan) adalah hal yang

mengakibatkan rasa sakit, jatu sakit atau luka berat. Kekerasan psikis

atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang

percaya diri, hilang kemauan untuk bertindak, tidak berdaya, menghina,

komentar yang menyakitkan dan merendahkan harga diri, mengisolir

isteri dari dunia luar, mengancam-menakut-nakuti. Sementara kekerasan

ekonomi adalah penelantaran rumah tangga dengan tidak menunaikan

kewajiban kehidupan nafkah, pemeliharaan terhadap orang tersebut.146

Hal di atas sejalan dengan ayat al-Qur'an dijelaskan bahwa pemberian

nafkah berdasarkan kemampuan, Q.S: al-Baqarah: 233:
                             
                            
                       

                        اهللا     هللا 
      .

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak
ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh
orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam Q.S: al-Nisa': 34 mengisyaratkan adanya keterkaitan antara

kepemimpinan suami dengan pemberian nafkah terhadap isteri, suami

dapat menjadi pemimpin atas isterinya selama ia member nafkah

146Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 6-7.
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isterinya. Menurut al-Qurtubi, suami tidak berhak menjadi pemimpin

isteri apabila tidak mampu member nafkah, bahkan menurut Imam

Malik dan al-Syafī'i, isteri berhak menuntut fask dari suami apabila

tidak member nafkah, sedangkan Abu Hanifah mengatakan tidak berhak

menuntut.147

Dengan demikian suami sebagai pemimpin keluarga, isteri berbuat

taat kepada suami selama tidak dalam kemaksiatan, dan ketaatan

tersebut diimbangi dengan kewajiban suami untuk menafkahi isteri.

Oleh karena itu nafkah berupa segala seseatu yang menjadi kebutuhan

keluarga berupa sandang, pangan dan papan isteri berhak untuk

mendapatkannya, karena hal itu merupakan tanggung jawab suami,

sebatas kemampuan suami.

Adapun tempat tinggal (saknah), menurut kesepakatan para ulama,

diwajibkan atas suami untuk memberikan tempat tinggal kepada isteri,

alasannya adalah sebagaimana dalam Q.S: al-Thalak:6,148 ditetapkan

bahwa memberikan tempat tinggal atas suami bagi isteri yang ditalaq

raj'i, oleh karena itu memberikan tempat tinggal bagi isteri yang masih

dalam ikatan pernikahan tentu lebih wajib lagi. Sementara itu dalam

Q.S:al-Nisa':19,149Allah SWT mewajibkan agar selalu berlaku

mu'āsyarah bil ma'rūf (pergaulan secara ma'ruf) di antara suami isteri,

dan di antara mu'āsyarah bil ma'rūf yang diperintahkan antara lain

adalah menempatkan isteri pada tempat yang aman bagi dirinya dan

hartanya.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa diwajibkannnya nafkah adalah

karena pernikahan, karena wanita itu adalah isterinya, sementara ulama

Hanafīyah berpendapat sebab diwajibkannya nafkah suami terhadap

isteri, karena isteri tertawan olehnya.150 Oleh karena itu ada beberapa

syarat yang harus terpenuhi agar isteri berhak mendapatkan nafkah,

yaitu adanya pernikahan yang sah, isteri menyerahkan diri kepada

147Abu Abdu Allah Muhammad bin Ahmad Syan al-Din al-Qurtubi, al-Jami' li Ahkam
al-Qur'an, Juz V, (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003M/1423H), h. 169.

148Artinya:"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu

149Artinya "Dan bergaullah dengan mereka secara patut
150Abu Malik kamal bin al-Sayyid Salim, Fīqh sunnah wa adillatuhu wa al-Taudhih

Mazhab al-A'immah, Juz IV, (Kairo , Mesir: Maktabah al-TauFīqiyah, 2009M/1430H), h. 271
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suami, isteri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang

dikehendaki oleh suami.151 Namun tidak berhaknya isteri mendapat

nafkah dari suami bila ia telah menghilangkan hak suami untuk

menikmatinya secara syar'i, sebaliknya bila ia menghilangkan hak

suami karena alasan yang syar'i, maka nafkah tidak hilang, contoh isteri

keluar dari ketaatannya karena tempat tinggal yang tidak sesuai dengan

syari'at atau kerena suami tidak dapat dipercaya terhadap diri dan

hartanya.152

Dengan demikian dapat dipahami bahwa nafkah suami itu adalah

suatu kewajiban, dengan syarat isteri yang menerima nafkah harus

memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan di atas,

kecuali dengan alasan yang syar'i seperti contoh di atas.

f. Analisa Penelitian matan

Hadīs kedua, secara kandungan matan yang ada bahwa nafkah

adalah hak bagi  seorang isteri terhadap suaminya, sangatlah relevan

denga ayat al-Qur'an sebagaimana ayat di atas, Q.S: al-Nisa': 34, Q.S:

al-Talaq:7, Q.S: al-Baqarah:228. Hadīs ini sejalan juga dengan hadīs-

hadīs lain yang lebih kuat diriwayatkah oleh Bukarī dan Muslim

sebagaimana hadīs yang pertama diteliti.

Alasan logis yang mendasari nafkah sebagai hak isteri terhadap

suami adalah suami sama seperti di atas bahwa diantara tanggung jawab

suami sebagai pemimpin rumah tangga adalah menunaikan tanggung

jawab nafkah yang merupakan hak dari seorang isteri terhadap

suaminya.

Lafal hadīs yang diteliti, tidak terindikasi suatu kesalahan ataupun

kerancuan, perbedaan redaksi lafal matan hadīs yang ada dikarenakan

hadīs ini diriwayatkan secara makna, oleh karena itu perbedaan yang

ada tidaklah merubah isensi makna dan maksud dari hadīs tersebut.

Dengan demikian matan hadīs ini dapat dinyatakan shahih, karena tidak

terdapat indikasi kejanggalan (syadz) ataupun cacat (illat).

c). Hadīs tentang Nafkah Isteri terhadap Keluarga

151Sayyid Sabiq, Fīqh al-Sunnah, Juz III, ( T.tp, Dar al-Fath: 2013 M/ 14p34H), h,
432-433

152Ibid., h. 435
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a. Takhrij al-Hadīs

Kata yang ditelusuri adalah kata: ,أجر Selain melacak hadīs

tentang nafkah berdasarkan kamus di atas, peneliti juga melacak

hadīs-hadīs tersebut dalam kitab "Miftāh kunūz al-Sunnah" karya A.J.

Winsink dan Muhammad Fuad al-Baki dalam tema: حق املرأة على 
:153dalam tema.زوجها 154sebagaimana dipaparkan pada.حقوق املرأة وواجبته

pembahasan terdahulu. Adapun rincian tersebur sebagai berikut:

jumlah hadisnya ada lima jalur hadis yaitu dua hadis diriwayatkan

oleh al-Bukhari, satu hadis oleh Muslim, dua hadis oleh Ahmad bin

Hanbal.
b. I’tibar sanad al-Hadīs

Setelah melakukan i'tibār al-hadiṡ terhadap hadīs tentang

nafkah  isteri kepada keluarganya ini, terdapat tiga mukharrij yang

meriwayatkan hadīs tersebut.Ketiga mukharrij tersebut masing-masing

mencantumkan hadīs melalui berbagai periwayat, yang melibatkan 24

orang periwayat termasuk para mukharrij. Dari ketiga mukharrij yang

telah mengeluarkan hadīs tersebut peneliti menetapkan jalur hadīs

Ahmad bin Hanbal,sebagai obyek penelitian melalaui Hammad bin

Usamah bin Zaid. Adapun skema sanad hadis sebagai berikut:

153A.J. Winsink, dan Muhammad Fuad al-Baki, Miftāh kunūz al-Sunnah, (T.tp, Ma'arif
Lahur, 1978 H/1398M), h. 500-501

154Ibid., 505-506
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احمد

َرُسوُل اللَّهِ 

أُمِّ َسَلَمةَ 

َزيـَْنَب بِْنِت 
َأِيب َسَلَمةَ 

ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيلَ 

أَبِيهِ 

ِهَشامٌ 

ِإْسَحُق ْبُن ِإبـَْراِهيمَ ُسَوْيُد ْبُن َسِعيدٍ 

مسلم

أَبُو ُأَساَمةَ 

البخارى

ُد ْبُن  اْلَعَالءِ أَبُو ُكَرْيٍب ُحمَمَّ ُعْثَماُن ْبُن 
َأِيب َشْيَبةَ 

َمْعَمرٌ 
َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َعنْ 

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َأخْ 
بـََرنَا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

عَ 
نْ 
عَ 
نْ 
عَ 
نْ 

َعْبُد الرَّزَّاقِ َمحَّاُد ْبُن ُأَساَمةَ ُوَهْيبٌ  َعِليُّ ْبُن ُمْسِهرٍ َعْبَدةُ 

َعْبُد ْبُن ُمحَْيدٍ 

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
ثـََنا

َحدَّ 
َثِين 

َحدَّ 
ثـََنا

قَالَ 

SKEMA SANAD GABUNGAN
HADIS-HADIS TENTANG ISTRI
MENAFKAHI KELUARGA
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c. Penelitian terhadap periwayat Haadis

1. Ahamad bin Hanbal155

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin hanbal bin

Hilal bin Asad al-Syaibaniy Abu Abd Allah al-Marwazi al-

Baghdadiy.156 (164-241 H).157 Guru dan muridnya. Di antara guru dari

Ahmad bin Hanbal adalah: Sufyan bin Uyainah, Hammad bin

Usamah,158 ulama’ yang disebutkan terahir adalah sanad pertama

dalam hadīs yang dibahas. Sedangkan murid dari Ahmad bin Hanbal

antara lain adalah: al-Bukarī, Muslim Abu Dawud, Abdullah bin

Ahmad (Putra dari Ahmad bin Hanbal sendiri), Aly Ibn al-Madiniy, al-

Syafī’ii.159

Komentar para ulama’, antara lain Ibn al-madiniy  :  tidak seorang

pun di antara sahabat kami yang lebih” haFīz dari pada Ahmad bin

Hanbal “al-Syafī’i: tidak seorang pun yang kami tinggalkan di

Baghdad yang lebih “faqih, zahid, wara’ dan ‘alim dari pada Ahmad

bin Hanbal”.Abu Hatim: “dia imam dan Hujjah”

Al-Nasa'ī:“dia siqāt, ma’mun dan imam. Ibn Hibban : dia tsiqot,

hafīdz, mutqin, dan faqih. Ibn Sa’ad: dia siqot, sabat, shuduq dan

katsir al-hadiṡ.160

2. Hammad bin Usamah

Nama lengkap Hammad bin Usamah bin Zaid, dia termasuk

tabiut tabi’in, dengan kunya Abu Usamah, semasa hidupnya tinggal di

155Pemilihan jalur Ahmad bin Hanbal ini dengan pertimbangan:1. Ahmad Bin Hanbal
melakukan periwayatan hadἷs yang paling sedikit periwayatnya dibandingkan dengan
periwayat atau mukharrij lainnnya, 2.Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal tidak termasuk dalam
kitab standar yang lima, enam, ketujuh (kutub al-Khomsah, kutub al-Sittah, kutub al-sab'ah),
3. Ada yang berpendapat bahwa Musnad Ahmad bin hanbal banyak yang berulang dan seperti
enseklopedi, hal ini dikarenakan cara penyususnan kitab hadἷs ini berdasarkan nama-nama
sahabat.beberapa  pendapat ulama’ misalnya Ibn Thahir al-Maqsidi, kitab hadἷs standar
urutan ke-enam adalah Sunan Ibn Mājah, menurut Ibn Katsir: adalah kitab Muwathta’,
menurut Ibn Hajar al-Asyqalani: Sunan al-Dārimī. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadἷs,
(Bandung: Angkasa, 1991), h.116-117.

156Jamal al-Din Abu Hajjaj Yusuf al-Mazziy, Tahzib al-Kamal Fī asma’ al-Rijal, juz  I
( Beirut: Dar al-Fīkr,1991), h. 72, Abd Allah al-Syam al-Din Muhammad al-Zahabiy , Kitab
Tazkirotul Huffaz , Juz II, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas  al- ‘Arabiy, t. th) , h. 431, lihat juga
Abd Allah al-Syam al-Din Muhammad al-Zahabiy, Mizanul I’tidal Fī Naqd al-Rijal, Juz XI
(Beirut: Dar al-Fīkr, t. th), h. 177.

157Ahmad bin Ali bin Lihat Syihabuddin Hajar al-Ayqalaniy, Tahzib al-Tahzib, Juz I
(Beirut: Dar al-Fīkr, t. th), h. 65

158Al-Mazziy, Op. cit., h. 226-229
159Al-Asyqalaniy, Op. cit., h. 63
160Ibid., al-Mazziy, Op. cit., h. 231-232
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Kuffah, wafat 201H. Di antara guru-gurunya adalah: Hisyam bin

‘Urwah, Buraidah bin Abd Allah bin Abi Burdah, Ismail bin Abi

Khalid, al-‘A’masy.161Murid-murid dari Hammad bin Usamah antara

lain adalah: al-Syafī’i, Ahmad bin Hanbal, Yahya dan Ishaq bin

Rawaih.162

Komentar para ulama’:Al-Ijliy: tsiqot.Yahya bin Ma’in :

tsiqotIbn Hibban : disebutkan dalam al-tsiqot. Muhammad bin Sa’ad :

tsiqot, ma’mun yudallis.Al-Zahabiy: Hujjah. Ibn Sa’ad: Dia tsiqah,

ma’mun, banyak hadīsnya. Ibn Qani’: dia orang Kufah yang benar

hadīsnya. 163

3. Hisyam bin ‘urwah

4. Urwah bin Zubair (Abihi)

Kedua periwayat di atas telah dibahas pada penelitian sanad hadīs

pertama.

5. Zainab binti Abi salamah

Nama lengkapnya adalah Zainab bin Abi Salamah bin Abd al-

Asad bin Hilal  bin Abd Allah  bin ‘Umar bin Mahzum, dia termasuk

shahabiyah, dia hidup di Madinah, dan wafat tahun 73H. Di antara

gurunya adalah: Nabi saw. Ibunya, Aisyah, Zainab binti Jahaz, Ummu

Habibah.164Murid-muridnya antara lain adalah:  anaknya Abu

‘Ubaidah bin  Abd Allah bin Zam’ah, Muhammad bin ‘Amr bin

‘Atha’, Humaid bin Nafī’ al-Madani, ‘Urwah bin Zubair, Abu Salamah

bin Abd al-Rahman, Kulaib bin Wail, Ali bin Husain bin Ali, Abu

Qilabah al-Jarmiyu.165

Komentar ulama: antara lain, al-Ijli mengatakan dia seorang

tabiin yang ada di Madinah. Abu Bakar bin ‘Abd Allah al-Mazi: telah

memberitahukan nafī’ kepada saya, dan dia berkata: saya apabila

disebutkan tentang perempuan faqih di Madinah, maka saya katakana

adalah Zainab bin Abi Salamah.166

6. Ummu Salamah

161Ibid.
162Ibid.
163Ibid.
164Ibid.
165Ibid.
166Ibid., h. 437
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Nama lengkapnya adalah Hindun binti Abi Umayyah bin al-

Mughirah, termasuk tabiin kalangan pertengahan, dengan kunya

ummmu Salamah, ia tinggal di Madinah, wafat tahun 62 H. Dia

meriwayatkan hadīs dari Nabi saw., di antara muridnya adalah: Hasan,

Husain, Ibn ‘Abbas, anaknya Hindun bin Hindun.167

Komentar para ulama’: Ibn Abd al-Bar: Hindun adalah orang yang

fasih, menyampaikan. Al-Nasa'ī menyebutkan dalam kitab “al-ikhwah”

dia meninggal pada hari perang bjamal, dia adalah orang yang fasih.168

Dari komentar para ulama’ kritikus hadīs terhadap periwayat-

periwayat hadīs jalur sanad al-Bukarī di atas menunjukkkan bahwa

kualitas para periwayat tersebut berkualitas tinggi dan memiliki

kapasitas intelektual yang tinggi juga, hal ini dapat dilihat dari

ungkapan yang dinyatakan oleh para kritikus hadīs dengan istilah-

istilah tsiqāt, tsabat, hafīdz, faqih.

d. Analisa Penelitian Sanad

Penelitian sanad di atas dapat menunjukkan, semua periwayat

mempunyai persambungan sanad, mulai dari mukharrij sampai kepada

Rasulullah Saw. persambungan ini dinyatakan dengan adanya indikasi

pertemuan antara mereka sebagai guru dan murid serta sighattahammul

yang digunakan, sehingga adanya syadz dan illat dalam sanad tersebut

di atas sangat kecil kemungkinanya.

Dengan demikian berdasarkan data di atas, maka sanad ini dapat

dinyatakan Shahīh dan sanad hadīs ini dapat dikatakan sanad yang

Masyhūr karena ada lima jalur sanad yang ada.

e. Penelitian Matan Hadīs

1. Meneliti Sususnan Lafal Matan yang semakna

Untuk meneliti kualitas matan suatu hadīs, maka dilakukan setelah

diteliti dan ditentukan kualitas sanadnya, berdasarkan hasil penelitian

sanad di atas, maka penulis akan meneliti matan hadīs dengan tiga

langkah yang dilakukan, pertama meneliti matan dengan melihat

kualitas sanadnya, kedua meneliti susunan lafal berbagai matan yang

semakna dengan hadīs yang diteliti, ketiga meneliti kandungan

167Ibid.
168Ibid.
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matannnya. Adapun penelitian yang terkait dengan sanad telah

dilakukan, selanjutnya penulis akan meneliti susunan lafal yang

semakna setelah itu  kandungan matan.

Adapun perbedaan lafal yang tedapat pada periwayatan hadīs

terebut di atas adalah sebagai berikut:

1).  Riwayat al-Bukarī hadīs pertama (no. 1374) di awali dengan

kalimat: ايل اجر sementara pada riwayat yang lain tidakmenggunakan

kalimat tersebut, tetapi kalimat : جرهل يل ا
2).   Pada riwayat al-Bukarī hadīs pertama (no. 1374) dilanjutkan

dengan kalimat ان انفق على بين ايب سلمه , sementara pada riwayat

lainnnya dilanjutkan dengan kalimat ,يف بين ايب سلمه ان انفق عليهم 
3).  Pada riwayat lainnya selain riwayat hadīs al-Bukarī yang pertama

(no. 1374) dilanjutkan dengan kalimat ولست بتاركتهم هكذا هكذا  ,

sementara pada hadia al-Bukarī riwayat yang pertama tidak terdapad

lafaz-lafaz tersebut.

4).  Terdapat persamaan kelanjutan dari matan-matan hadīs tersebut di

atas yaitu lafaz امنا هم بين .

5). Pada riwayat riwayat al-Bukarī hadīs pertama (no. 1374) diakhir

dengan kalimat yang berbunyi lafaz فقال انفقي عليهم فلك اجر ما انفقت عليه
sedangkan pada riwayat lainnnya adalah: ل نعم لك اجر ما انفقت عليهمفا
Memperhatikan matan hadīs yang diteliti dan membandingkan dengan

matan hadīs dalam riwayat-riwayat lainnnya terdapat beberapa

perbedaaan lafaz ataupun redaksi, maka dapat disimpulkan bawa

matan hadīs tersebut ini diriwayatkan secara makna. Perbedaan-

perbedaan yang terdapat pada matan-matan di atas dapat dipahami dan

ditolerir, karena perbedaan itu tidak mengakibatkan perbedaan makna

dan maksud.

2. Kandungan Matan Hadīs

Hadīs yang yang diteliti di atas adalah hadīs yang berkenaan

dengan pertanyaan Ummu Salamah kepada Rasulullah tentang seorang

perempuan seperti Ummu Salamah bila memberi nafkah kepada anak-

anaknya, apakah mendapat pahala atau tidak. Maka Nabi menjawab

bahwa perbuatan demikian itu mendapat pahala atas yang telah

diinfaqkannnya terhadap anak-anaknya.
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Makna dari seorang perempuan memberikan nafkah kepada

anaknya mendapat pahala (ganjaran) adalah menunjukkan bahwa

menafkahi anak-anaknya  itu,  bukanlah kewajiban seorang isteri. Bila

hal itu merupakan kewajiban, maka pastilah Nabi saw. akan

menjelaskannnya hal tersebut kepada ummu Salalamah tentang

kewajiban itu.169

Imam al-Bukarī dalam syarahnya ini menyatakan bahwa tidak

lazim atau tidak biasa seorang ibu yang menafkahi anak-anaknya,

secara hukum demikian sampai ayahnya meninggal, sebagaimana

dijelaskan dalam Q.S: al-Baqoroh: 233. Yang menyatakan bahwa

makan dan pakaian para isteri adalah bagian dari pemeliharaan

terhadap anak-anaknya juga. Dalam hadīs pertama dari hadīs yang

diteliti ini, dikisahkan bahwa Hindun bertanya kepada Nabi, ia

menceritakan suaminya (Abu sufyan) yang pelit tidak memberi ia dan

anaknya nafkah kecuali apa yang dia ambil untuk kebutuhan anak-

anaknya, maka Nabi berkata, ambillah untuk kebutuhan dirinya dan

anak-anaknya dengan cara yang baik.170Hal ini menunjukkkan bahwa

nafkah seorang suami terhadap keluarganya mesti ditunaikan karena

nafkah adalah suatu kewajiban.

Hadīs ini menyatakan bahwa tetapnya kewajiban menafkahi

keluarga itu adalah seorang bapak selagi ia masih hidup, oleh karena

itu tidak ada kewajiban seorang perempuan menafkahi anaknya selagi

bapaknya masih ada, ketika suami meninggal dengan dapatnya warisan

dari seorang suami, maka isteri membiasakan diri menafkahi anak-

anaknya setelah suaminya meninggal.171

Ibn Hajar al-Asyqalani mengatakan bahwa memberi nafkah

kepada isteri dan anaknya itu (keluarga) merupakan kewajiban bagi

para suami. Nafkah kepada keluarga tersebut bernilai sebagai

sedekah,172 hal ini untuk menghindari anggapan bahwa para suami

yang telah menunaikan nafkah terhadap keluarga tidak mendapatkan

169Ahmad bin Aly bin Hajar al-Asyqalānī, Fath al-bari’ (Syarh Shahīh al-Bukarī bi
riwayatiAbi Zar al-Harawiy) , juz IX ( t.tp: tp: 2001M/1421H), h. 424

170Lidwa Pustaka, Op. cit., Shahīh Muslim, no. 4945
171Al-Asyqalaniy, Op. cit., h. 452
172Al-Bukhari, Op. cit., Juz. I, h. 30, Muslim, Op.cit., Juz III, h. 81, Ibnu Majjah, Op.

cit., Juz VI, h. 445, Ahmad bin Hanbal, Op. cit., Juz. 37, h. 12
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balasan apa-apa. Mereka mengetahui apa balasan bagi orang yang

besedekah, maka syariat memberitahu kepada para suami bahwa

nafkah kepada anak dan isteri (keluarga) termasuk sedekah.

Dengan demikian memberi sedekah itu harus mencukupi

nafkah bagi keluarga yang wajib dinafkahi, baru memberi sedekah

kepada orang lain.173 Penjelasan di atas menunjukkan berbuat baik dan

menunaikan kewajiban itu adalah suatu kemestian dan tidak akan sia-

sia, karena Allah akan memberi ganjaran pahala yang setara dengan

bersedekah.

Hadīs Ummu Salamah ini menunjukkan bahwa nafkah seorang

isteri terhadap keluarganya, merupakan suatu keutamaan dan

kebajikan, hadīs ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban isteri

menanggung nafkah anak-anak dan keluarganya. Menurut al-

Asyqalānī, hadīs Ummu Salamh ini menunjukkan bahwa mendapat

warisnya seorang isteri mengharuskan ia menafkahi anak-anak atau

keluarganya.174Dengan demikian dipahami bahwa tanggung jawab

nafkah seorang isteri terhadap anak-anaknya adalah ketika suaminya

telah meninggal, oleh karena itu ia mendapat warisan dari suaminya.

Dalam hadīs di atas juga menunjukkan bahwa dalam keadaan

tertentu dapat saja seorang isteri yang menafkahi keluarga, dan hal itu

merupakan kebajikan yang dilakukan oleh isteri, oleh karena itu Nabi

mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak akan sia-sia, bahkan

menjadi amal yang mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Hal ini

sejalan dengan hadīs lain yang menyatakan:

ثـََنا َأِيب َعِن اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل َحدََّثِين ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن ُعبَـ  ثـََنا يـَْعُقوُب َحدَّ ْبِن اهللاْيِد قَاَل َحدَّ
ْبِن َمْسُعوٍد َوأُمِّ َوَلِدِه وََكاَنْت اْمَرأًَة َصَناَع اْلَيِد قَاَل وََكاَنْت اهللارَأَِة َعْبِد ْبِن ُعْتَبَة َعْن رَاِئطََة امْ اهللاَعْبِد 

َعِتَها قَاَلْت فـَُقْلُت لَِعْبِد  ْبِن َمْسُعوٍد َلَقْد َشَغْلَتِين أَْنَت َوَوَلُدَك َعْن اهللاتـُْنِفُق َعَلْيِه َوَعَلى َوَلِدِه ِمْن َصنـْ
َما ُأِحبُّ ِإْن ملَْ َيُكْن ِيف َذِلَك اهللاوَ اهللاَفَما َأْسَتِطيُع أَْن أََتَصدََّق َمَعُكْم ِبَشْيٍء فـََقاَل َهلَا َعْبُد الصََّدَقِة 

١٧٥... صلعم اهللاَأْجٌر أَْن تـَْفَعِلي َفأََتْت َرُسوَل 

Artinya“Ahmad bin hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami
Ya'qub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq
berkata; telah menceritakan kepadaku Hisyam bin 'Urwah dari

173Ibid., h. 498
174 Ibid., h. 425
175Ahmad bin Hanbal, Op. cit., h. 494
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Bapaknya dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ra`ithah,
istri Abdullah bin Mas'ud, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang
yang biasa membuat kerajinan. ('Urwah) berkata; dia berinfak kepada
(Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia berkata; saya
berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kamu dan anakmu telah
menyibukkanku dari bersedekah, sehingga saya tidak bisa bersedekah
bersama kalian. Abdullah berkata kepadanya 'Demi Allah, saya tidak
suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari
hal itu.' Raitah kontan mendatangi Rasulullah  Saw. dan berkata;
'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya keterampilan,
yang hasilnya bisa saya jual, namun anak dan suamiku tidak ada
nafkah selainnya, namun selanjutnya mereka menyibukkanku sehingga
aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa
yang saya belanjakan?. Rasulullah Saw. bersabda: "Berinfaklah
kepada mereka, karena hal itu menjadi pahala.

f. Analisa Penelitian Matan

Hadīs ketiga yang diteliti di atas berbicara tentang seorang

perempuan yang mencari nafkah dan menafkahi keluarganya agar

dapat meringankan beban suaminya, dengan kerelaanya. dalam kontek

ini, hadīs ini tidak bertentangan dengan ayat al-Qur’an (Q.S: al-Nisa’:

4,dan 5):

                        
             اهللا                  
    

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan
senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.Dan janganlah kamu
serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta
(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai
pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Hadīs di atas juga tidak bertentangan dengan hadīs lain,

sebagaimana hadīs yang diriwayatkan oleh al-Bukarī dan Muslim di

atas dengan jalur sanad yang berbeda dengan yang diteliti. Dalam

hadīs tersebut Nabi mengatakan bahwa nafkah yang diberikan oleh
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seorang ibu kepada ananya adalah sebagai infak dan ia akan mendapat

pahala dari apa yang ia infakkan.176

Nafkah yang diberikan oleh Ummi Salamah kepada anaknya

adalah sesuatu yang logis, ia adalah seorang ibu yang bertanggung

jawab terhadap anak-anaknya, ketika nafkah dari suami untuk anak-

anaknya itu tidak dapat dipenuhi atau tidak mencukupi, maka apabila

isteri mampu dan rela untuk memberikannnya kepada anak-anaknya

atau menanggung, maka itu adalah hal yang tidak menyalahi, bahkan

seorang ibu telah berbuat yang terbaik dan mulia di sisi Allah.

Susunan matan hadīs yang diteliti ini sepengetahuan penulis

tidak menyalahi kaedah-kaedah bahasa Arab yang fasih, nahu, sharf

dan balaghah, oleh karena itu menurut penulis matan hadīs ini telah

menunjukkan cirri-ciri sabda kenabian. Berdasarkan alasan-alasan di

atas, maka matan hadīs yang diteliti ini tidak mengndung suatu

kejanggalan dan kecacatan, ini berarti kaedah kesahihan matan telah

terpenuhi. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa

matan hadīs yang diteliti ini dapat dinyatakan berkualitas shahih.

C. Natijah Penelitian Sanad danMatan Hadīs

Analisis terhadap ke-sahih-an sanad dan matan hadīs tentang

nafkah merupakan tanggung jawab suami, nafkah suami adalah hak

isteri, isteri menafkahi keluarga, menunjukkan bahwa sanad dan

matan hadīs berkualitas Shahīh lizatihi, maka dapat dinyatakan bahwa

hadīs-hadīs tersebut di atas berkualitas shahih.

Dengan demikian ketiga hadīs di atas dapat dinyatakan Shahīh

lizatihih, oleh karenanya hadīs-hadīs tersebut  dapat dijadikan

landasan atau hujjah, terutama dalam persoalan keluarga yang terkait

dengan nafkah dalam rumah tangga.

D. Analisis Hermeneutika Fazlur Rahman tentang Hadīs Nafkah

Keluarga.

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, mendalam dan dapat

direalisasikan dalam konteks kekinian dari pemahaman hadīs yang

diteliti, maka haruslah digunakan teori dan pendekatan yang membahas

176Al-Bukarī, Loc. cit., Muslim, Loc. cit., Ahmad bin hanbal, Loc. cit.
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dari berbagai aspek, baik itu dari segi teks, konteks dan pesan moral yang

terkandung dalam hadīs tersebut, agar didapatkan pemahaman yang utuh

tentang tangggung jawab nafkah dalam rumah tangga.

Hadīs sebagai nash di samping al-Qur’an sebagaimana dibahas

dalam bab II dikelompokkan kepada nash normatif universal dan nash

praktis temporal. Bila nash normatif universal bersifat universal dan umum,

maka nash praktis temporal bersifat rinci dan detail, yang merupakan

respon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat muslim

ketika masa Nabi atau merupakan aplikasi dari nash normatif universal.

Hadīs (nash) yang berbicara tentang tanggung jawab nafkah ini termasuk

dalam nash praktis temporal, karena ia merupakan nash yang sudah

dipraktekkan di zaman Nabi dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan

sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memahami atau menemukan nilai

normatif /substansial/ratio legis dari nash praktis temporal dalam

penelitian Hadīs tanggung jawab nafkah, maka digunakan salah satu

metode pemahaman teks/nash .

Salah satu metode pemahaman yang di pergunakan dalam adalah i

hermeneutika hadīs oleh Fazlur Rahman teori Double Movement (teori

Gerakan Ganda)177. Langkah awal yang dilakukan adalah memahahami

teks hadīs tentang nafkah dari masa Nabi, dengan memperhatikan sosio

historis masyarakat, adat istiadat dan institusi kehidupan masyarakat

Arab. Hal ini bertujuan untuk menemukan ratio legis dan idea atau

prinsip moral hadīs dengan mempertimbangkan sosio historis yang

menjadi landasan  untuk konteks sekarang. Selanjutnya diterjemahkan

sesuai keadaan yang berkembang, kemudian diformulasikan untuk

merumuskan suatu konsep relevansi pemahaman tanggung jawab nafkah

dalam pembaharuan hukum keluarga.

Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam pemahaman

exegasis menuju interpretasi dan pergeseran makna tersebut adalah

pendekatan historis dan sosiologis. Analisis historis dan sosiologis ini

digunakan untuk mencari jawaban cara memahami mengapa dalam

sejumlah hadī s, yang dominan mencari nafkah adalah suami, sementara

177Fazlur Rahman, Islam and Modernitas: Transpormation of an Intellectual
Tradition, (Chichago and London: University Press, 1982), h. 6
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ada fakta historis-sosiologis mencari nafkah dengan cara berdagang dapat

dilakukan oleh suami (laki-laki) ataupun isteri (perempuan). Dengan

demikian akan ditemukan nilai substansial/ratio legis dan idea moral dari

hadīs-hadīs tentang tanggung jawab nafkah. Sementara itu pendekatan

fenomenologi digunakan untuk mengetahui peristiwa yang melatar

belakangi atau situasional yang ada ketika hadīs tersebut muncul, di

samping asbabul wurud yang ada.

Untuk lebih menghasilkan analisis yang obyektif dan ilmiah , maka

diperlukan  analisis teks untuk mengetahui pengaruh dan keterikatannnya

suatu teks tersebut dengan lingkungan kultural dan ekologi pemakai

bahasa, serta pengaruh konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi serta

sistem nilai yang ada pada masa lahirnya hadīs tersebut. Oleh karena itu

digunakan teori kontektual dengan pendekatan historis, sosiologis,

psikologis dan ekonomis, lebih lanjut dapat digambarkan dalam skema

berikut ini:

Alur triadik hermeneutika kontemporer terdiri dari teks, pengarang

dan audiensi atau realita.178Sementara hermeneutika hadīs selain triadik

yang ada di atas, ditambah satu yaitu rawi atau penyampai hadīs hal ini

dibutuhkan untuk dapat menelaah hadīs secara holistik, karena hadīs

memiliki mata rantai komunikasi dari generasi ke generasi yang perlu

dipertanyakan kredibelitasnya. Untuk hermeneutika hadīs terdiri dari

empat dunia: dunia teks (the world of teks), dunia dunia pengarang (the

world of outher), dunia pembaca (the world of reader), dunia rawi atau

penyampai hadīs (the world of transformator),179yang dapat digambarkan

sebagai berikut :

178Iswahyudi, Membongkar Hadis tentang Ahl sunnah wa al-Jamaa'ah (Suatu
Pendekatan critical Hemeneutic  Jurgen Habermas, dalam  Hermenenia Jurnal kajian Islam
Interdisipliner, Vol. 3 No. 2, (Yogyakarta: PPS. UIN Sunan kalijaga, 2004), h. 265

179Ibid.
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JADI ALUR STRUKTUR TRIADIK HERMENEUTIK KONTEMPORER

ALUR STRUKTUR HERMENEUTIKA HADĪS

Sedangkan alur hermeneutika Fazlur Rahman adalah sebagai

berikut:

Generalisasi Jawaban-Jawaban

Menentukan Prinsip Moral

Teks – Teks Dengan Latar
Belakang Masa Lalu

Pengarang

Audiens/Reali
tas

Teks/The World Of Teks

Pengarang

Rawi Hadis

Pembaca/Audien/
Realitas

Situasi Historis Respon Hadis

Situasi
Kontemporer

Nilai-Nilai
Hadis

Masyarakat Islam
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Hermeneutika Fazlur Rahman bertujuan untuk menemukan

ratio legis dan idea atau prinsip moral dari sebuah hadīs diawali dari

gerakan pertama : pemahaman makna hadīs dengan mengkaji situasi

mikro (keadaan Nabi/asbab wurud hadīs)dan makro yaitu konteks

historis masyarakat, agama, adat istiadat, institusi kehidupan ketika

lahirnya sebuah hadīs sebagai respon situasi- stuasi spesifik yang ada

di masa Nabi.untuk menemukan ratio legis (nilai substansial) dari

hadīs tanggung jawab nafkah. Selanjutnya langkah kedua: menggali

prinsip- prinsip umum hadīs melalui konteks sosio historis dan ratio

legis yang ada untuk menemukan idea moral atau perinsip moral

umum hadīs. Sementara itu gerakan kedua adalah menumbuhkan

prinsip-prinsip umum atau edia moral umum hadis tersebut dalam

konteks sosio historis yang konkrit dewasa ini, dengan menjadi

prinsip-prinsip moral umum (idea moral) dan nilai universal sebagai

standar bukan teks leterer.

Langkah pertama dalam hermeneutika hadīs dengan teori

Fazlur rahman ini, beranjak dari pemahaman makna hadīs dengan

melakukan pemahaman terhadap aspek historis suatu hadīs dengan

latar belakang sosial budaya waktu hadīs dituturkan. Secara legal

spesifik Hadīs yang diteliti dalam penelitian ini adalah sabda Nabi

yang berbunyi:

Hadīs pertama Hadīs yang diriwayatkan oleh al-Dārimἷ sebagai
berikut:

َأْخبَـَرنَا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن َأْخبَـَرنَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َأنَّ ِهْنًدا أُمَّ ُمَعاِويَةَ 
ِإنَّ أَبَا اهللاَعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اهللاَصلَّى اهللاَأِيب ُسْفَياَن أََتْت َرُسوَل اْمرَأَةَ س

َرُجٌل َشِحيٌح َوِإنَُّه َال يـُْعِطيِين َما َيْكِفيِين َوَبِينَّ ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْنُه َوُهَو َال يـَْعَلمُ ُسْفَياَن 
١٨٠ِيف َذِلَك ُجَناٌح فـََقاَل ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك بِاْلَمْعُروفِ َعَليَّ فـََهلْ 

Artinya “Telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin 'Aun telah
mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari
'Aisyah bahwa Hindun ibu Mu'awiyah, isteri Abu Sufyan datang
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Wahai
Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit, dan
ia tidak memberiku apa yang cukup untukku dan anakku kecuali yang

180Al-Dārimἷ, Sunan al-Dārimἷ,  Juz VII, h. 87
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aku ambil darinya, sementara ia tidak mengetahui. Apakah dalam
hal itu aku mendapatkan dosa?" Beliau bersabda: "Ambillah apa
yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang baik."

Kedua: adalah hadīs yang diriwayatkan oleh Abi Daūd sebagai

berikut:

ثـََنا َمحَّاٌد َأْخبَـَرنَا أَبُو قـََزَعَة اْلَباِهِليُّ َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويَةَ  ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَِعيَل َحدَّ اْلُقَشْريِيِّ َحدَّ
ِعْمَت َوَتْكُسَوَها ِإَذا َعْن أَبِيِه قَال قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما َحقُّ َزْوَجِة َأَحِدنَا َعَلْيِه قَاَل أَْن ُتْطِعَمَها ِإَذا طَ 

َوَال تـَُقبِّْح اْكَتَسْيَت أَْو اْكَتَسْبَت َوَال َتْضِرْب اْلَوْجَه َوَال تـَُقبِّْح َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِيف اْلبَـْيِت قَاَل أَبُو َداُود 
١٨١َأْن تـَُقوَل قـَبََّحِك اللَّهُ 

”Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'Il, telah
menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada
kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi
dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah
hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata:
"Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya
pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul
wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau
cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah."
Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya
(dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah
memburukkan wajahmu."

Hadīs ketiga yang diteliti adalah hadīs yang melalui jalur

Ahmad bin Hanbal sebagai berikut:

ثـََنا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه َعْن َزيـَْنَب ابـَْنِة َأِيب َسَلَمَة َعْن أُمِّ َسَلَمَة قَا ثـََنا أَبُو أَُساَمَة قَاَل َحدَّ َلْت قـُْلُت يَا َحدَّ
َا َهْل ِيل ِمْن َأْجٍر ِيف َبِين َأِيب َسَلَمَة أَْن أُْنِفَق َعَلْيِهْم َوَلْسُت بَِتارَِكِتِهْم َهَكذَ اهللاَرُسوَل  ا َوَهَكَذا َوَهَكَذا ِإمنَّ

١٨٢ُهْم َبِينَّ قَاَل نـََعْم ِفيِهْم َأْجٌر َما أَنـَْفْقِت َعَلْيِهمْ 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dia berkata;
telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ayahnya dari Zainab, putri
Abu Salamah dari Ummu Salamah berkata; saya berkata; "Wahai
Rasulullah! Apakah aku mendapatkan pahala bila aku berinfak kepada
Bani Abu Salamah, dan aku bukanlah orang yang tega membiarkan
mereka dalam keadaan begini, dan begini. Terlebih, mereka adalah
Kaumku." Beliau bersabda: "Ya, engkau mendapatkan pahala atas apa
yang engkau infakkan kepada mereka."

Ketiga hadīs yang diteliti di atas dari tinjauan tranpormator hadīs

dapat diterima, yaitu hadīs yang maqbul, oleh karena itu menurut Fazlur

181Abi Daūd Sulaiman bin al-asy'ats, Sunan Abἷ Daūd: Syah wa al-Tahqiq, Juz II,
(Kairo: Dār al-Hadἷs, 1999M/1420H), h. 918-919

182Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz VI, h. 292



240

Rahman, hadīs ini harus diberi interpretasi untuk  menemukan  prinsip

moral hadīs dan universalnya,  karena dalam perjalanan sejarah, hadīs-

hadīs tersebut sering disalah paham dalam interpetasikannnya.

Analisis teks hadīs di atas, sebagaimana teori Gerakan Ganda

(Double Movement) Fazlur Rahman, haruslah memperhatikan sosio

historis, masyarakat, adat istiadat ketika hadīs diucapkan, untuk

memahami prinsip atau idea moral dan kontekstual hadīs pada masa

sekarang. Hadīs pertama yang diteliti memiliki asbābul wurūd yang

disebutkan bahwa Nabi mengucapkan hadīs tersebut dalam rangka

menjawab pertanyaan Hindun isteri dari Abi Sufyan, yang mengadukan

prihal suaminya yang kikir dan tidak memberi nafkah yang cukup untuk

dirinya dan anaknya, kecuali apabila dia mengambil harta dari suaminya

dan tanpa sepengetahuannnya, maka Nabi menjawab dengan hadīs

tersebut.183 Hadīs yang kedua menjelaskan bahwa nafkah dari suami itu

merupakan hak isteri, yang tidak memiliki asbabul wurud khusus.

Hadīs ketiga adalah tentang isteri yang menafkahi keluarga,

sebagai jawaban dari Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi tentang

bila dirinya yang memberi nafkah kepada anak-anaknya, apakah hal itu

merupakan perbuatan yang memiliki pahala, maka Nabi mengucapkan

hadīs tersebut.184

Pensyariatan kewajiban nafkah bagi suami sangat dipengaruhi

oleh Konteks historis yang melatar belakangi tanggung jawab nafkah,

Historis panjang masa lampau, sebagaimana dijelaskan pada bab tiga dari

penelitian ini, masyarakat Arabia ketika masa peralihan dari matrilineal

ke patrilineal, berdampak pada kehidupan individualis sebagai dampak

dari kondisi kehidupan perdagangan di Mekkah yang mulai tumbuh, pada

gilirannya menghancurkan solidaritas kesukuan.185

Pada konteks budaya patrilenialkal yang androsentris saat itu,

perempuan dipandang menurut kegunaan mereka bagi laki laki, terutama

untuk kebutuhan bersenang-senang dan reproduksi. Ketika Islam datang,

183Al-Asyqalani, Op. cit.,  Juz IX, h. 419-421
184Al-Asyqalani, Juz IX, Loc. Cit.
185W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, (Oxford: Th Clarendon Press,

1953), h. 19, 72-74, Muhammad Isna Wahyudi, Fiqh ‘Iddah: Klasik dan Kontemporer,
Pustaka Pesantren, 2009), h. 124
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perempuan di Arabia secara umum benar-benar tidak memiliki status

hukum. Mereka dijual ke dalam perkawinan oleh wali mereka untuk suatu

harga yang dibayar kepada walinya.

Konsekuensi dari keadaan tersebut di atas, laki-laki dapat saja

mengakhiri perkawinan mereka dengan sesuka hatinya, sedangkan

perempuan tidak memiliki harta atau memiliki sedikit kekayaan atau

sedikit hak warisan, bahkan tidak memiliki sama sekali.186Pada saat itu

dengan sistem patrilineal tersebut perempuan mengalami pembatasan

peran sosial, yang berdampak pada sebahagian besar perempuan Arabia

menjadi sangat tergantung secara ekonomi kepada laki-laki.

Dalam kondisi yang demikian, berdampak pada dominasi laki-

laki, mereka memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan

kemampuan fitrah (nature),  sementara kaum perempuan tidak, ahirnya

sejumlah kemampuan hanya dimiliki oleh laki-laki, walaupun secara fitri

keduanya memiliki kemampuan asal atau fitrah yang sama.187 Di samping

itu kondisi masyarakat Arab yang Agraris yang belum mengenal

teknologi pertanian seperti sekarang ini, maka kekuatan fisik dan otot

menjadi sarana untuk mencari nafkah.188 Kekuatan tersebut hanya

dimiliki oleh laki-laki.

Oleh karena itu laki-laki menjadi orang yang paling kuat dan

berkuasa, karena yang memiliki peran sosial yang luas, memiliki

kekuatan secara fisik untuk mencari nafkah. Ketika Islam datang, superior

laki-laki tetap ada, namun Islam membawa pembaharuan tentang

eksistensi manusia,189 bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi

khalifah dan ‘abd, manusia itu sama di hadapan Allah.

Al-Qur’ān ketika melembagakan suatu hukum tidak begitu saja

keluar dari konteks yang ada pada masa ketika wahyu itu turun, maka

ketika ayat tentang kewajiban nafkah Q.S: al-Nisa’:34 diturunkan,

merupakan jawaban dari keadaan yang menggambarkan status perempuan

dalam masyarakat Arabia ketika itu. Dalam menjelaskan asbābun nuzūl

186Ibid., h. 128
187 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA,

2013), h. 221
188Ibid., h. 222
189Q.S: al-Baqoroh: 30, Q.S: al-Zariyat: 56
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ayat tersebut, para ulama tafsir,190 berpendapat bahwa Nabi mengizinkan

Habibah bin Zaid untuk membalas perlakuan suaminya yang telah

menamparnya dengan tidak adil. Jawaban Nabi terhadap permasalahan

Habibah bin Zaid di atas dianggap sesuatu yang sangat revolusioner

dalam pandangan etika sosial yang berlaku saat itu. Hal ini menimbulkan

kegelisahan di antara laki-laki Arabiah, maka turunlah ayat Q.S: al-

Nisa’:34 tersebut, merevisi keputusan Nabi Saw.191

Al-Qur’ān datang dengan prinsip keadilan,  tanpa mengabaikan

norma-norma sosial yang berlaku pada masyarakat Arabia waktu itu,

yaitu budaya patriarkal, al-Qur’ān menyatakan bahwa laki-laki pemimpin

bagi perempuan, namun itu diikuti dengan syarat memiliki kelebihan, dan

menafkahkan hartanya untuk perempuan, sebagaimana ayat di atas.192

Dengan demikian dipahami bahwa kepemimpinan yang diberikan itu

mengandung tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Namun al-Qur’ān juga secara tegas menyatakan kedudukan antara

laki-laki dan perempuan adalah setara, misalnya isteri adalah pakaian

suami dan sebaliknya Q.S: al-Baqaroh: 187, laki-laki dan perempuan

berasal dari kejadian yang sama Q.S: al-Nisa:1, Q.S: al-Zumar:13, Laki-

laki dan Perempuan sama-sama hambah Allah Q.S:al-Zariyat: 61, sama-

sama khalifah di bumi Q.S: al-An’am: 165, laki-laki sama dalam hal amal

dan meraih prestasi Q.S: Ali ‘Imran:195, Q.S: al-Nisa’:32, 124, Q.S: al-

Taubah:72, Q.S: al-Nahl:97, Q.S: al-Ahzab:35-36, Q.S: Ghafir: 40.

Sementara laki-laki diberikan kelebihan-kelebihan dalam kapasitasnya

sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih

ketika ayat al-Qur’an diturunkan seperti  suami setingkat lebih tinggi dari

isteri, Q.S: al-Baqoroh: 228, laki-laki pelindung bagi perempuan Q.S: al-

Nisa’: 34, memperoleh warisan lebih banyak Q.S: al-Nisa’: 11, menjadi

saksi yang efektif Q.S al-Baqarah: 282, kebolehan berpoligami Q.S: al-

Nisa’: 3.193 Al-Qur’an tidak pernah menyatakan bahwa laki-laki itu lebih

190Misalnya al-Thabari, Fakhruddin al-Razi
191Isna Wahyudi, Op. cit., h. 132, Asgher Ali Engineer, Islam, Women andGender

Justice, dalam Islamic Millenium Journal, Vol. I, No. I, 2001, h. 120
192Q.S. al-Nisā’: 34
193Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, (Jakarta:

Paramadina, 1999), h. 247-265, Khairuddin Nasution, Fazlur Rahman tentang Wanita, Cet.I,
(Yogyakarta: Tazzafa ACAdeMIA, 2002), h. 22-37.
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baik dari perempuan dalam kapasitas biologisnya sebagai laki-laki

ataupun kapasitas sosialnya sebagai ayah atau suami dalam mencapai

tingkat ketaqwaan atau melaksanakan ajaran agama.194

Nabi Muhammad sangat menghargai sisi kemanusiaan seorang

perempuan (isteri) sebagaimana pengahargaan yang diberikan kepada

laki-laki (suami), yang tentu saja sesuai dengan konteks saat Nabi hidup

dengan budaya Arab yang patrilinealkhal. Nabi Muhammad harus

memformulasikan gagasan Islam yang dibawanya secara bertahap hingga

kondisi mulai berubah dari system patrilinealkal menuju egaliter, untuk

menyampaikan konsep edial tentang rumah tangga termasuk masalah

nafkah.

Hadīs tentang Hindun di atas, memberi  gambaran bahwa pada

masa itu kehidupan rumah tangga dalam budaya Arab sangat

patrilenialkhal,  isteri secara ekonomi sangat tergantung dengan suami,

karena angapan tangggung jawab nafkah rumah tangga ada pada suami,

maka isteri menunggu pemberian nafkah dari suami yang memiliki

kebebasan untuk mencari nafkah, sementara isteri tidak ada kesempatan

untuk mencari nafkah. Hal ini dikarenakan pemahaman tentang tanggung

jawab nafkah dan sosial budaya yang ada tidak memberikan kesempatan

kepada isteri untuk secara leluasa mencari nafkah sebagaimana suami,

karena keterbatasannya.

Ketika suami sebagai penangggung jawab nafkah keluarga tidak

memberikan nafkah yang mencukupi untuk keperluan keluarga, maka

isteri akan mengalami kesulitan, karena sumber nafkah satu-satunya

adalah suami. Pada kasus Hindun di atas, Nabi memberikan solusi dengan

kebolehan isteri mengambil harta milik suami untuk kebutuhan

keluarganya. Hadīs ini sering dipahami dan dijustifikasi sebagai hadīs

larangan isteri untuk bekerja atau mencari nafkah, didukung lagi dengan

hadīs lain tentang keutamaan nafkah suami terhadap isteri.

Lebih parah lagi hadīs ini menjadi landasan pelarangan kepada isteri

untuk  berinteraksi, bekerja di luar rumah, dengan dalih nafkah keluarga

adalah tangggung jawab suami. Oleh karena itu ada ulama' yang

194Isna Wahyudi, Op. cit., h. 134
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mengatakan bila isteri bekerja, maka isteri tidak berhak mendapat nafkah

suami, tanpa melihat hadīs lain sebagaimana hadīs yang ketiga. Fakta

historis pada masa Rasulullah pun telah ada isteri yang bekerja di luar

rumah untuk menafkahi keluarganya dan Nabi tidak melarang itu, bahkan

Nabi mengapresiasi sebagaimana dalam hadīs tersebut. Ketika itu

kesempatan mencari nafkah dengan cara berniaga (berdagang)

memungkinkan untuk dilakukan baik oleh laki-laki ataupun perempuan.

Jika dikaji lebih seksama dari historis dan sosiologis dituturkanya

hadis kewajiban nafkah tersebut di atas merupakan jawaban problema

yang ada pada zaman Rasulullah, bahwa isteri (perempuan) tidak

memungkinkan untuk mencari nafkah karena keterbatasan isteri secara

pisik dan psikis, maka harus ada penanggung jawab nafkah terhadap

mereka dan keluarga. Oleh sebab itu, kewajiban mencari nafkah

dibebankan kepada laki-laki (suami), karena hanya laki-laki (suami) yang

memungkinkan untuk mencari nafkah ketika itu, mereka memiliki

kesempatan, kekuatan fisik, sementara perempuan (isteri) sangat terbatas

yang menjadikan mereka sangat tergantung dengan nafkah dari suami.

Ketergantungan isteri terhadap nafkah suami ini dapat saja suami

melakukan kekerasan ekonomi, pembatasan nafkah kepada isteri, bila

terjadi demikian, maka tidak ada yang bertanggung jawab terhadap

nafkah (ekonomi) mereka. Oleh karena itu harus ada penanggung jawab

nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya dalam suatu keluarga.

Hal demikian di atas akan kontras dengan eksistensi isteri zaman

sekarang dari isteri zaman dahulu. Sekarang perempuan (isteri) memiliki

independen, skill (kemampuan) dan kesempatan yang besar dalam

melakukan aktifitasnya sesuai perkembangan waktu, budaya, pendidikan,

entelektualitas mereka. Perempuan (isteri) dapat saja lebih pandai dan

mahir dalam menjalankan profesinya, oleh karena itu untuk konteks

sekarang, maka bukan laki-laki (suami) saja yang dapat mencari nafkah

untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

Sebaliknya juga, fenomena yang ada ketika para isteri pada abad

modern ini sudah dapat berinteraksi dan bekerja di dunia luar rumah

tangga, maka ada pemahaman bahwa kewajiban nafkah keluarga mutlak

kewajiban suami. Sementara penghasilan isteri yang telah dapat dari
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bekerja menjadi miliknya sendiri, bahkan ada yang berpendapat bahwa

bila suami makan penghasilan isteri adalah haram (an.sic.) atau tidak

bertanggung jawab. Alasan yang dijadikan landasan isteri tersebut adalah

hadīs dalam penelitian ini yaitu nafkah adalah hak isteri, maka nafkah

keluarga bukan urusan isteri, itu mutlak urusan suami.

Untuk menemukan prinsip moral umum (edia moral) yang ada

dalam hadīs tentang tangggung jawab nafkah rumah tangga menurut teori

hermeneutika hadīs Fazlur Rahman di atas, maka suatu hadīs setelah

dipahami dengan melihat konteks situasi kehidupan Arab waktu hadīs

dituturkan Nabi, historis dan sosial budaya, maka diperlukan re-

interpetasi agar pemahaman hadīs tersebut tidak menjadi legitimasi

budaya patrilenialakal ataupun materelinialkal.

Berangkat dari dealektika di atas terkait dengan kewajiban

tanggung jawab nafkah, dituntut adanya re-interpretasi terhadapnya, agar

terjaga nilai-nilai sakral dari al-Qur’an dan hadis, yaitu keadilan (justice),

persamaan (equality) hak antara laki-laki dan perempuan. Dengan

demikian yang menjadi penyebab (ratio legis) dari adanya hadis tentang

kewajiban nafkah tersebut di atas adalah bahwa harus ada penanggung

jawab nafkah keluarga (financial dalam keluarga). Hal tersebut tentunya

dengan memperhatikan situasi dan problema historis di mana hadīs

sebagai jawaban problema historis ketika zaman Nabi. Tanggung jawab

tersebut dalam konteks sosio-historis ketika itu ada pada laki-laki

(suami).

Dari langkah-langkah pemahaman di atas, maka ada suatu

dealektika bahwa tanggung jawab nafkah dalam keluarga diharapkan

tertanamnya nilai-nilai keadilan dan keselarasan dalam masyarakat

sebagai idea moral (prinsip moral) dari hadis-hadis di atas. Hanya saja

nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh budaya Arab yang patrialkal saat itu

yang berdampak pada ketentuan hukum, bahwa tanggung jawab nafkah

adalah kewajiban laki-laki (suami).

Hal di atas tidak mewajibkan seseorang untuk berpaling dari

hukum, tetapi mencari bentuk alternatif ketentuan hukum lain apabila

situasi dan kondisi berbeda jauh dengan kondisi Arab dahulu. Oleh

karena itu dapat dirumuskan dalam konteks sosio historis saat ini dengan
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realitas bahwa perempuan (isteri) pada masa ini sudah sangat berbeda

dengan perempuan (isteri) masa dahulu, bahwa pencari nafkah adalah

orang yang memiliki skill (keahlian) tidak lagi berdasarkan kekuatan

fisik. Sementara untuk memiliki skill adalah dengan jalan pendidikan dan

kesempatan untuk mendapatkan skill itu dimiliki oleh suami (laki-laki)

atau isteri (perempuan), dalam banyak kesempatan dapat saja perempuan

memeliki sill lebih. Dengan demikian interpretasi tanggung jawab nafkah

keluarga tidak mutlak kewajiban suami, dapat saja menjadi tanggung

jawab bersama suami dan isteri, suami ataupun isteri.

Pemahaman ketiga hadīs tersebut  di atas berlaku teori yang

dipegangi oleh Fazlur Rahman yaitu al-Ibratu bi ‘umūm al-lafadz lā bi

khusūs al-sabab, karena kedua hadis pertama menyatakan kewajiban

nafkah ada pada suami, sementara dalam waktu yang bersamaan hadis

ketiga menyatakan bahwa ketika masa Nabi ada isteri yang menanggung

nafkah keluarganya. Dengan demikian yang menjadi ratio legis dari

kewajiban nafkah tersebut adalah harus adanya penanggung jawab nafkah

keluarga.

Dengan demikian, dari analisa hermeneutika Fazlur Rahman

dalam teori Doble Movements, maka prinsip-prinsip dalam pelaksanaan

tanggung jawab nafkah keluarga adalah:

1. Tanggung Jawab Nafkah Bersama Suami Isteri

Al-Qur’an dan hadīs sejalan memberikan tanggung jawab nafkah

dalam rumah tangga kepada seorang laki-laki atau suami, dilihat dalam

Q.S: al-Nisa’:43, ayat ini terkait dengan kepemimpinan seorang suami

dalam rumah tangga, sebagai tanggung jawab dari seorang pemimpin,

maka suami bertanggung jawab atas nafkah isterinya. Dalam ayat lain

juga dijelaskan, Q.S: al-Baqoroh: 233, bahwa nafkah adalah kewajiban

dari seorang ayah terhadap isteri dan anak-anaknya.

Dalam hadīs dijelaskan, sebagaimana hadīs pertama yang diteliti,

bahwa tanggung jawab nafkah adalah suami’ oleh karena itu ketika ada

kasus Hindun yang mengadukan persoalannnya kepada Nabi, tentang

suaminya yang bahkil dalam memberi nafkah kepada dia dan anak-

anaknyanya, maka Nabi mengizinkan Hindun untuk mengambil harta

suaminya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tanpa sepengetahuan
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suaminya. Hadīs kedua dalam penelitian ini memberikan informasi bahwa

nafkah suami merupakan hak dari isteri berupa nafkah sandang, pangan

dan papan,

Di sisi lain, hadīs ketiga penelitian ini, Nabi menggambarkan

tentang Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi tentang, bagaimana

bila ia yang mem beri nafkah kepada anak-anak dan keluarganya, maka

Nabi memberikan jawaban bahwa itu adalah perbuatan yang baik dan

mulia, ia akan mendapat kebaikan yang setara dengan sedekah. Dengan

demikian hadīs Nabi menggambarkan pada masa itu, telah ada dan terjadi

seorang isteri yang menanggung nafkah keluarga.

Konteks historis yang harus diperhatikan ketika Nabi menyatakan

hadīs tentang kewajiban tanggung jawab nafkah ini adalah kondisi

masyarakat Arab ketika itu, struktur masyarakat Arab yang dibangun

berdasarkan patrilenialkal, laki-laki mendominasi dalam segala aspek

kehidupan. Demikian juga dengan hal-hal yang terkait dengan urusan

rumah tangga, termasuk masalah nafkah. Oleh karena itu kaum laki-laki

mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengembangkan

kemampuannnya, akibatnya sejumlah kemampuan hanya dimiliki laki-

laki, sedangkankan perempuan tidak, walau secara fitrah (nature)

kedunya, laki-laki dan perempuan mempunyai kapasistas dan

kemampuan dasar atau asal (fitrah) yang sama.195 Keadaan itu

menjadikan perempuan (isteri) tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan

secara material, kecuali atas pemberian laki-laki (suami), karena tidak

memiliki kesempatan.

Sebenarnya dominasi laki-laki secara historis telah terjadi dalam

semua masyarakat sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat

matriarkhal196 yang jumlahnya tidak seberapa. Pada masyarakat Arab

contohnya, struktur masyarakat dibangun berdasarkan partiarkal,197 maka

195Khoiruddin (Hukum Perkawinan I), Op. cit., h. 221
196yaitu masyarakat yang menganut system kekerabatan yang hubungan keluarga

didasarkan pada garis ibu atau perempuan, denga cirri-ciri adanya kesatuan-kesatuan
kekeluargaan besar, seperti marga, suku, dasar kekeluargaan lewat mak (perempuan), bentuk
perkawinan adalah exsogami , nikah hanya boleh dengan orang di luar marga atau suku
mereka.

197Yaitu kebalikan dari matriarkhal, yaitu masyarakat yang menganut system
kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada hubungan kepada ayah (laki-laki),
maak bentuk perkawinannya adalah exogami.
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anggapan secara turun temurun dan dari zaman ke zaman laki-laki

dianggap lebih segalanya dari perempuan, yang pantas mencari nafkah itu

adalah lai-laki. Hal ini sejalan dengan pendekatan fenomenologi yang

bertujuan untuk mengungkap kebenaran peristiwa masa lampau yang

menjadi latar belakang atau situasional yang ada ketika hadīs

diucapkan Nabi.

Pada sisi lain secara fakta historis, ada perempuan hebat isteri

Rasulullah saw, Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha, saudagar

kaya raya, yang memiliki harta yang banyak, yang mendermakan seluruh

hartanya tanpa perhitungan dan tanpa mengharapkan imbalan apapun,

terutama ketika terjadinya peristiwa pembaikotan dan penutupan seluruh

akses kehidupan bagi keluarga Abu Thalib sebab mendukung dakwah

Nabi Muhammad saw.198 Khadijah selalu mencukupi segala kebutuhan

Nabi Muhammad Saw. demi kepentingan perjuangan karena setiap

perjuangan Nabi selalu ditujukan untuk Dakwah. Dalam Q.S, al-Dhuha:

8, “Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia

memberikan kecukupan”. Khadijah sangat berimpati kepada orang-orang

muslim yang fakir, selalu berderma, fikiran dan perbutannnya selalu

selaras.199

Sejarah perjuangan Khadijah dalam perkawinannya dengan

Rasulullah saw di atas menggambarkan bahwa ia adalah seorang

perempuan yang berusaha, menjadi saudagar kaya, mencari nafkah untuk

keluarganya (suami dan anak-anaknya). Dalam sejarah di atas jelas bahwa

Nabi Muhammadpun, Khadijah yang mencukupi kebutuhannnya. Dengan

demikian secara historis perempuan itu sudah sejak zaman Rasululllah,

sudah berusaha dan mencari nafkah bekerja sama dengan suami untuk

keluarga dan anak-anaknya, dan Nabi tidak pernah melarang itu. Bahkan

dalam kasus rumah tangga Rasulullah saw dengan Khadijah, Khadijahlah

yang menanggung nafkah keluarga Rasulullah. Karena secara materi

sebelum menikah dengan Nabi-pun Khadijah telah menjadi orang yang

mapan, saudagar, sedangkan Nabi tidak mempunyai harta apa-apa.

198uhammad Ali Quthb, Nisā’ haula al-Rosūl, (Kairo: Darul Dakwah, 1995),
diterjemahkan oleh Saifuddin dan Imro Rosyadi, 36 Perempuan di Sekitar Rasulullah
(Bandung: Mizania, 2010), h. 42-45

199Ibid., h. 43
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Secara sosiologis, seorang suami berperan sebagai kepala rumah

tangga, sedangkan isteri berperan sebagai ibu rumah tangga. Sebagai

seorang kepala rumah tangga, maka suami bertugas mencari nafkah

seluruh anggota rumah tangga, disamping itu mempunyai tanggung jawab

melindungi dan mengayomi rumah tangganya. Karena memiliki tanggung

jawab tersebut di atas, maka anggapan masyarakat, laki-laki memiliki

kekuasaan lebih dibandingkan isteri dan anggota keluarga lainnnya,

terutama dalam mengambil keputusan untuk urusan keluarga. Namun

berdasarkan realita sosial tentang nafkah keluarga ini terus mengalami

perkembangan dan perubahan terkait dengan relasi laki-laki dan

perempuan.

Laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, yang harus kuat untuk

mencari nafkah bagi keluarganya, oleh karena itu pencari nafkah pada

masa imam mazhab ketika itu identik dengan otot,200 jadi kekuatan otot

menjadi tolak ukur kemampuan seseorang untuk mencari nafkah, dan hal

itu ada pada kaum laki-laki. Dengan demikian laki-lakilah yang dianggap

pantas untuk mencari nafkah, karena perempuan tidak memiliki kekuatan

otot sebagaimana kaum laki-laki.  anggapan ini terus berlangsung, hingga

lambat lain mulai terjadi pergeseran tentang pencari nafkah, walau belum

sepenuhnya dapat dihilangkan.

Teks hadis yang berbunyi: ما حق زوجة ا حد نا علیھ (apakah hak isteri
salah seorang dari kami atasnya?), makna teks hadis di atas yang

dipahami sebagai kewajiban suami bertanggung jawab terhadap nafkah

isteri harus dipahami bahwa dituturkannya hadis tersebut karena sosio

historis pada ketika hadis dituturkan tersebut menyebabkan atau secara

ratio legis mewajibkan tanggung jawab nafkah ada pada suami. Oleh

karena itu nafkah suami menjadi hak dari isteri, sebagai respon problema

Arab masa itu.

Dalam teks berbunyi: حذي ما يكفيك وولد ك با ملعر وف (ambillah

olehmu apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang wajar),
makna teks ini tidaklah dimaksudkan bahwa tanggung jawab nafkah itu

semata-mata pada suami, tetapi bunyi teks tersebut merupakan prinsip

200Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I (Yogyakarta: ACAdeMIA +
TAZZAFA, 2013), h. 219
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berfikir dalam interpretasi teks keagamaan. Pembaca atau audien diharap

dapat menjawab persoalan rumah tangga yang muncul saat itu. Pembaca

diharapkan tidak hanya mengungkap makna tekstual dari teks tersebut,

tetapi mengungkap idea atau fungsi moral dari hadīs tersebut yang harus

juga diperhatikan, pada titik inilah hermeneutika Double Movement

Fazlur Rahman menemukan signifikansinya.
Nabi menawarkan suatu legalitas dari konsep patrilenialkal

kepada konsep egaliter dalam rumah tangga. Ketika budaya patrilenial,

secara budaya isteri menjadi orang yang sangat tergantung kepada suami

secara ekonomi, segala urusan rumah tangga ditentukan oleh suami,

segala harta yang ada dalam rumah tangga bahkan yang telah diberikan

kepada isteripun masih tetap milik suami,  isteri hanya mengerjakan tugas

rumah tangga dan mengasuh anak, bila tidak,  isteri dianggap nusyuz.

Maka dengan teori hermeneutika Fazlur Rahman, hadīs di atas dipahami

bahwa Nabi memberikan perubahan tentang kedudukan isteri, nafkah

suami menjadi hak bagi isteri, isteri memiliki hak atas rumah tangganya,

hak atas harta dan kebutuhan rumah tangga, oleh karena itu suami

berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri, agar adanya persamaam

hak dan keadilan dalam rumah tangga.

Dengan demikian berdasarkan sosio historis baik itu berupa

asbabul wurud makro, maupun asbabul wurud mikro, maka secara ratio

legis mesti ada penangggung jawab nafkah (financial) rumah tangga. Hal

ini agar terciptanya suatu persamaan hak dan keadilan ekonomi dalam

rumah tangga antara suami dan isteri, sebagai idea atau prinsip moral

yang disampaikan oleh Nabi dalam hadīs di atas, berdasarkan analisa

teori hermeneutika Fazlur Rahman.

Konteks telah berubah dengan adanya perempuan (isteri) yang

dapat memiliki skill (keahlian), kesempatan untuk beraktifitas melakukan

profesinya, memiliki penghasilan  yang memadai, maka re-interpretasi

terhadap kewajiban tanggung jawab nafkah mesti dilakukan. Keadaan

atau kondisi sekarang sudah sangat berbeda dengan kondisi Arab dahulu,

pencari nafkah berubah berdasarkan skill, maka dapat terjadi perubahan

peran, yang mencari nafkah adalah orang yang memiliki skill, bisa laki-

laki (suami) atau perempuan (isteri) atau bersama-sama.
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Sebuah rumah tangga adalah milik suami isteri, maka tanggung

jawab yang ada termasuk nafkah dalam rumah tangga menjadi tanggung

jawab bersama. Tanggung jawab utama yang pada awalnya ada pada

suami, maka ketika konteks berubah, isteri memiliki skill untuk dapat

menafkahi keluarga bersama suami, memikul tanggung jawab secara

bersama, atau dikarenakan suatu hal yang tidak memungkinkan suami

untuk mencukupi nafkah keluarga, maka hal itu bukanlah suatu larangan,

dalam keadaan tertentu dapat saja menjadi suatu keharusan.

Realita yang tidak dapat dipungkiri masih ada suami yang tidak

mampu mencari nafkah untuk keluarga, masih ada suami yang mampu

memberi nafkah dan berpenghasilan cukup, tetapi kikir dan tega

menelantarkan anaknya, maka dengan secara terpaksa perempuan

mencari nafkah utama untuk membiayai keluarganya.

Pada satu sisi karena kemajuan zaman dan pendidikan perempuan

(isteri) memiliki skill, dapat saja ia berkarier (bekerja) yang lebih baik

serta berpenghasilan yang lebih mapan dari kaum laki-laki. Maka bila

ditarik pada konteks sosio historis masa kini, boleh jadi perempuan

merupakan figur yang dibutuhkan dalam  mencari nafkah dan membiayai

kehidupan rumah tangganya atau setidaknya dia adalah mitra suami

dalam bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan

keluarga dan anak-anaknya. Dengan demikian akan tercipta

kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan ekonomi (financial) dalam

rumah tangga dengan peran masing-masing suami isteri.

Dengan pendekatan historis di atas dipahami bahwa Kewajiban

suami mencari nafkah dalam keluarga dalam al-Qur’an dan hadīs, tidak

satupun sebagai larangan isteri atau perempuan untuk bekerja atau

mencari nafkah dan ikut bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga

karena skill mereka, sebagaimana digambarkan pada uraian di atas. Hal

ini dapat dipahami bahwa ada hal-hal atau keadaan yang memang

mengharuskan isteri untuk mencari nafkah, yaitu: ketika suami tidak

dapat menafkahi keluarga karena dalam keadaan kesulitan, mengalami

cacat setelah menikah, suami meninggal dunia, penghasilan suami tidak

mencukupi,  sementara kebutuhan untuk keluarga seperti sandang,

pangan, papan dan pendidikan anak mesti dipenuhi.
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Realita menunjukkan bahwa, pertama: tidak semua isteri yang

memiliki suami yang mencari nafkah sendirian dapat mencukupi

kebutuhan keluarga, kedua: tidak ada jaminan rezeki suami sebaliknya

juga isteri terus menerus lancar, adakalanya mengalami kebangkrutan,

PHK. Ketiga:: tidak semua suami setia terhadap keluarga, dapat saja

suami menelantarkan keluarga, kemudian isteri harus menanggung nafkah

anak-anaknya, Keempat: tidak ada jaminan bahwa usia suami akan lebih

panjang dari isteri, sehingga bisa saja sewaktu-waktu isteri ditinggal

meninggal oleh suaminya. Hal ini bila isteri tidak ada pekerjaan atau tidak

mencari nafkah, maka  akan kesulitan untuk menafkahi keluarga, karena

ketergantungan secara ekonomi kepada suami.

Oleh karena itu ketika situasi dan keadaan tertentu yang

memungkinkan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa tanggung

jawab menafkahi keluarga itu menjadi atau diambil alih oleh seorang

isteri, namun dengan catatan bahwa tanggung jawab itu dilakukan dengan

kerelaan isteri, tanpa keterpaksaan. Dalam keadaan tertentu dapat juga

tanggung jawab nafkah tersebut ditanggung oleh suami isteri secara

bersamaan, karena kedua memiliki kesempatan dan kemampuan (skill)

untuk sama-sama mencari nafkah. Dengan demikian tanggung jawab

nafkah menjadi tanggung jawab bersama, sesuai dengan tujuan dari

pembentukan rumah tangga adalah untuk kesejahteraan bersama. Hal

inilah yang dalam teori struktur fungsional bahwa dalam suatu keluarga

perlu adanya keseimbangan antara anggota keluarga, kewajiban dan hak.

Tanggung jawab bersama antara suami dan isteri atau isteri saja,

dalam nafkah , merupakan fakta sosio historis, budaya dan konteks yang

berkembang pada masa sekarang. Dengan demikian fakta-fakta di atas

menunjukkan bahwa secara analisa hermeneutika Fazlur Rahman dengan

pendekatan historis sosiologis serta pendekatan kontekstual bahwa nafkah

keluarga itu menjadi tanggung jawab suami saja, suami dan isteri secara

bersama atau isteri saja.

2. Kerjasama antara suami isteri

Makna teks hadīs حذي ما يكفيك وولد ك با ملعروف adalah prinsip

ta'awun (kerjasama), lafaz bil ma'rūf memiliki prinsip kerjasama, tolong
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menolong saling menghargai. Dalam kehidupan rumah tangga dibangun

atas dasar mu'asyarah yang identik dengan ma'rūf selalu terkait dengan

sosial budaya dan adat istiadat. Nabi dengan hadīs di atas, membawa

pesan moral dari ma'rūf yang terkait dengan adat dan budaya, yaitu adat

kebiasaan-budaya Arab masa itu, isteri tidak diberi hak untuk menentukan

urusan rumah tangga ternasuk nafkah, menjadi konsep ma'rūf sesuai

dengan konteks zaman yang telah berubah.

Oleh karena itu tanggung jawab rumah tangga termasuk nafkah

dilaksanakan dengan cara mu'āsyrah bi al-ma'rūf yang sesuai dengan

perubahan zaman, yaitu ada kebersamaaan dalam tanggung jawab rumah

tangga termasuk dalan nafkah. Di sinilah teori hermeneutika Fazlur

Rahman berperan untuk menggali prinsip moral yang ada dalam sebuah

teks (nash).

Keberadaan nafkah dalam kehidupan rumah tangga ditinjau dari

segi ekonomis merupakan sarana untuk menjamin keberlangsungan

kehidupan rumah tangga. Artinya untuk kelangsungan hidup keluarga

dalam rumah tangga dibutuhkan pangan (makanan dengan segala yang

terkait dengan hal itu), sandang (pakaian dan segala yang berkaitan

dengan sandang), papan sebagai tempat tinggal.201 Oleh karena itu dalam

pendekatan sosiologis dinyatakan bahwa ekonomi merupakan faktor

penentu bagi kegiatan rumah tangga. Hal ini selaras dengan pengertian,

syarat, tujuan dan prinsip perkawinana, yaitu menciptakan rumah tangga

yang aman,  sejahterah lahir dan batin.

Salah satu sarana untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera

lahir dan batin adalah dengan menciptakan ekonomi yang mencukupi

dalam keluarga. Perekonomian yang mencukupi dalam keluarga kadang

kala harus diciptakan oleh suami isteri dengan skill mereka secara

bersama dan saling bantu membantu, yang mengharuskan isteri untuk

ikut mencari nafkah bagi keluarga. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu,202

201 Pangan yang dimaksudkan adalah untuk mencukupi dan menjamin kebutuhan fisik,
makanan pokok, lauk pauk dan yang terkait dengan itu. Sedangkan sandang adalah suntuk
menjamin dan menjaga fisik, untuk melindungi dari rasapanas, dingin dan sekaligus menjaga
kehormatan. Papan adalah sebagai tempat tinggal agar yterhindar dari sengatan matahari dan
air hujan. Ibid.

202kasusu-kasus tertentu dimaksud adalah ketika suami memang tidak dapat mencari
nafkah karena keadaan yang tidak memungkinkan karena sakit, cacat  ataupun bila sang
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memang isterilah yang menjadi penopang keluarga. Oleh karena itu mau

tidak mau memang isteri harus bekerja di luar rumah untuk kelangsungan

keluarganya.

Namun demikian bagi wanita yang bekerja di luar rumah, maka

ia bekerja adalah semata-mata untuk keluarga, bukan hanya untuk

kepentingan dan kesenangan pribadi. Seorang perempuan yang bekerja, ia

tetaplah seorang isteri dan ibu dari anak-anaknya, yang terpenting bahwa

seorang isteri yang bekerja harus memiliki niat yang mulia untuk

mengabdi kepada keluarga dan ibadah kepada Allah. Dalam agamapun

diajarkan bahwa manusia itu harus berusaha dan bekerja baik laki-laki

maupun perempuan, di dunia ini tidak ada yang gratis begitu saja,

sehingga bekerja merupakan tugas manusia. Salah satu aplikasi rasa

syukur seseorang termasuk perempuan, adalah mengamalkan ilmu dan

pendidikan yang telah ia dapatkan baik secara formal ataupun tidak

dengan jalan mengaktualisasikan diri lewat bekerja yang diniatkan untuk

sarana beribadah kepad Allah.

Terpenuhinya kebutuhan nafkah dalam rumah tangga, secara

psikologis akan mempengaruhi keberlangsuangan suatu rumah tangga.

Secara umum bila kebutuhan nafkah dalam rumah tangga terpenuhi, maka

hal itu merupakan salah satu sarana untuk menjamin keberlangsungan

rumah tangga dengan baik. Terlepas dari suami atau isteri yang berusaha

memenuhi kebutuhan nafkah keluarga tersebut. Idealnya suami isteri

bermitra dalam membina keberlangsungan rumah tangga, hubungan

mereka selalu harus bersifat partnership yang selalu tolong menolong,

saling membutuhkan, saling menjaga dan melengkapi.

Dengan analisa teori hermeneutika hadīs Fazlur Rahman, bahwa

pemahaman hadīs dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis,

psikologis, ekonomis tentang tangggung jawab nafkah rumah tangga,

akan ditemukan prinsip moral (idea moral) hadīs di atas, bahwa secara

ratio legis harus ada penanggung jawab nafkah (ekonomi) dalam

keluarga. Tanggung jawab nafkah tersebut menjadi tanggung jawab dan

kerjasama suami isteri, agar suami isteri memiliki hak persamaan dan

suami memang tidak ada kemauan untuk mencari nafkah, atau kikir terhadap keluarga,  maka
isteri terpaksa mencari nafkah karena anak-anaknya.
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keadilan dalam rumah tangga dan perekonomian sebagai idea moral dari

hadīs di atas.

Idea moral yang ada di atas diaplikasikan dengan keadaan realitas

dalam latar belakang sosiologis dewasa ini dengan dealektika bahwa isteri

dewasa ini akan sangat berbeda dengan keadaan isteri masa Arab dahulu.

Maka tanggung jawab nafkah keluarga menjadi tanggung jawab dan

kerjasama suami isteri yang dapat diusahakan, diatur bersama. agar tidak

terjadi posisi tuan atau majikan bagi pencari nafkah rumah tangga, dan

yang bukan pencari nafkah menjadi pihak yang lemah atau rendah.

Dengan demikian akan terwujud prinsip kebersamaan, keadilan dalam

rumah tangga.

Metode pemahaman teori Double Movement Fazlur Rahman dalam

memahami al-Qur’an dan hadīs dengan konsep idea moralnya, menarik

untuk dicermati, karena melibatkan sesuatu yang umum. Pembacaan

ulang terhadap al-Qur’an dan hadīs Rahman menggunakan logika yang

memiliki persamaan dengan logika yang dipakai dalam teori qiyās yaitu

melibatkan illat hukum atau ma’na dalam istilah al-Syafi’i dengan

menggunakan istilah ratio legis. Oleh karena itu sedikit banyaknya ada

pengaruh model-model logika fikih dalam pemikiran Fazlur rahman

dalam menemukan hukum. Namun tidak dapat dikatakan bahwa logika

tersebut sama persis, karena terdapat perbedaan yang sangat tajam dalam

logika Fazlur Rahman tersebut, yaitu ia melibatkan konteks sosio historis

dulu dan sekarang.

Di samping itu logika pemikiran Fazlur Rahman menjadikan alasan

hukum (ratio legis) dan konteks sosio historis sebagai syarat dalam

penemuan idea moral dari teks al-Qur’an atau hadis. Ratio legis yang

dimaksudkan kadang dinyatakn secara ekplisit dalam teks dan kadang

tidak dinyatakan, tetapi ada petunjuk, maka logika yang digunakan adalah

logika induktif.203Fazlur Rahman dalam menetapkan hukum dalam

menjawab persoalan sekarang dengan persoalan yang terdapat dalam al-

Qur’an lebih umum, tidak kasus perkasus, sehingga tidak ditemukan

203Dalam artian bahwa aturan khusus yang merupakan jawaban terhadap kasus khusus
kemudian digeneralisir  berdasarkan kondisi  sosio historis karena aturan khusus tersebut
dibatasi oleh ratio legis. Taufik Adnan Amal, Op. cit., h. 50-51.
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adanya muqayyis, muqayyis alaih. Selain itu idea moral digunakan untuk

menjawab kasus-kasus yang tidak terdapat dalam al-Qur’an, juga

persoalan yang ada sekarang, sekalipun sudah ada aturan dalam al-Qur’an

ataupun hadis. Namun dia tidak menggunakan konsep kemaslahatan,

karena menurutnya idea moral adalah basic elan dari al-Qur’an dan hadīs

yaitu semangat moral, ide keadilan sosial dan ekonomi. Adapun

kesimpulan dari persoalan yang dijawab tidak harus sama dengan

jawaban terhadap kasus yang ada dalam al-Qur’an dan hadis (legal

spesifik), dapat saja sama ataupun berbeda, bahkan bertentangan.204Maka

menurutnya nilai universal dari teks itu yang menjadi landasan hukum.

Berikut perbandingan logika induktif Fazlur Rahman dengan Teori Qiyas

N   NoLLLogika induktif  teori Fazlur
rahman dalam menentukan idea
moral

LllLogika teori Qiyas dalam
menetapkan hukum

11     1K  Kasus secara umum, walaupun
ada contoh-contoh kasus

K Kasus perkasus: adanya
muqayyas alaih, muqayyis

22
2

Iii Idea moral adalah kombinasi dari
ratio legis dan kontek sosio
historis:

--- - untuk menjawab kasus yang
benar-benar tidak ada dalam
al-Qur’an dan hadis

--- - untuk menjawab kasus
persoalan yang ada sekarang
meskipun aturan itu ada dalam
al-Qur’an

 - tidak berdasarkan konsep
maslahah, idea moral adalah
basic alen.

H - Hukum qiyas sistematis
--- - al-Ghazali mendefinisikan

illat sebagai sesuatu yang
dilandaskan pada maslahah

33
3

K   Kesimpulan ahir dari persoalan
yang akan dijawab tidak harus
sama dengan jawaban kasus
yang ada dalam al-Qur’an (legal
spesifik), boleh berbeda bahkan
bertentangan, sesuai dengan
formulasi idea moral dan
konteks sekarang.

Dengan demikian dapat dilihat perbedaan logika induktif yang

digunakan oleh Fazlur Rahman, walaupun tidak dapat dipungkiri juga

memiliki persamaan atau kemiripan dengan model-model ulama’ fikih

204Fazlur rahman, Islam, Op. cit., h. 36
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dalam menjelaskan teori qiyās, karena keduanya mengunakan ratio legis

(illat hukum dalam istilah ushul fikih). Namun yang jelas Fazlur Rahman

telah menawarkan sebuah metodologi yang komprehensip dalam

memahami al-Qur’an dan hadīs, ia menginginkan suatu cara untuk

mengungkap kembali seperangkat perinsip unggulan yang islami dalam

masyarakat sepanjang sejarah, bukan membangun tradisi Islam yang

pernah eksis dalam beberapa konteks sejarah. Ia menghendaki agar al-

Qur’an dan hadīs diteliti secara kritis dan mengacu kepada sejarah al-

Qur’an dan hadīs secara menyeluruh dan menjadi sumber inspirasi

reformasi Islam, tidak secara parsial dan terbatas pada aspek tertentu.

Dengan demikian dapat dipahami data-data di atas mengisyaratkan

bahwa Fazlur Rahman adalah seorang yang sangat peduli terhadap Islam

dan masyarakatnya,  menginginkan agar penafsiran Islam selalu relevan

bagi pemeluknya, agar dapat hidup dalam bimbingannya.
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BAB V
IMPLIKASI PEMAHAMAN HERMENEUTIKA HADīS FAZLUR

RAHMAN TERHADAP KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH
TANGGA SERTA RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN

HUKUM KELUARGA DI INDONESI

A. Implikasi Pemahaman Hadīs Tanggung Jawab Nafkah terhadap

Sistem Kepemimpinnan dalam Rumah Tangga

Relevansi pemahaman hermeneutika hadīs yang diteliti di atas

dengan sistem kepemimpinan dalam rumah tangga dapat kita gambarkan

dalam Diagram berikut ini:

Secara teoritis (tekstual) implikasi dari pemahaman hadīs

tersebut  di atas adalah: pertama; terjadinya perubahan pemahaman

tentang hadīs yang berbicara tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga

menuju sistem kepemimpinan rumah tangga yang lebih responsif. Kedua:

merumuskan konsep sistem kepemimpinan rumah tangga dari sisi

tangung jawab yang berkeadilan.

Sedangkan secara praktis (kontekstual) adanya evolusi persepsi

dan budaya kepemimpinan dalam rumah tangga, berupa keharusan

tanggung jawab nafkah bersama antara suami dan isteri atau isteri saja

Hadīs

Tanggung Jawab Nafkah
Keluarga

Implikasi

Kepemimpinan Rumah
Tangga

Evolusi Budaya

Teoritis/tekstual

Praktis/kontekstual
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sesuai dengan situasi dan kondisi dan hak bersama sebagai implikasi dari

tanggung jawab tersebut. Dengan demikian adanya perbedaan produk

hukum tentang tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga dan

kepemimpinan rumah tangga dengan pendapat para ulama’ dalam buku-

buku klasik. Namun hal yang demikian itu tetap sama dalam sisi

substansi yakni, jalb al-mashāih wa dar al-mafāsid.

Secara teori (tekstual), definisi kepemimpinan dalam rumah

tangga selalu dikaitkan dengan ayat Q.S. al-Nisā’: 34:

            هللا            
             هللا         
                        هللا  

     
” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri,1 ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka).2 wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya,3 Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika
mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya.4 Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Ayat di atas menjadi alasan bahwa laki-laki menjadi pemimpin

dalam rumah tangga secara alamiah, sebagaimana tercermin dalam

perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diciptakan

dalam postur dan sifat-sifat yang bisa menjadi bekal untuk menjadi

seorang pemimpin. Kepemimpinan memerlukan pendayagunaan akal

secara maksimal dan membutuhkan stamina yang kuat. Sementara wanita

1Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya
2Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya

dengan baik.
3Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti

meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.
4Maksudnya adalah: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan

pembangkangannya, haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat
barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan
memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada
manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
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identik dengan lemah lembut, mudah terpengaruh, mengandung,

menyusui, merawat anak, maka tidak relevan untuk dibebani tugas

sebagai pemimpin.

Ayat di atas juga selalu dikaitkan dengan hadīs yang berbicara tentang

kepemimpinan:

ُهَما َعْن النَِّيبِّ اهللاَأْخبَـرَنَا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللاثـََنا َعْبَداُن َأْخبَـرَنَا َعْبُد حد َعنـْ
ْهِل بـَْيِتِه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْألَِمُري رَاٍع َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى أَ اهللاَصلَّى 

٥َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى بـَْيِت َزْوِجَها َوَوَلِدِه َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 

“Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada
kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari
Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap
kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya.
Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas
keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan
anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian
akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Pada umumnya hadīs ini dijadikan acuan bahwa dalam rumah

tangga yang menjadi pemimpin adalah suami, sementara isteri adalah

yang mengurus rumah tangga. Namun hadīs tersebut juga dipahami,

bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, baik

dalam rumah tangga, masyarakat atau Negara, minimal seseorang itu

menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri.

Hadīs di atas substansinya adalah bahwa manusia itu pemimpin dan

bertanggung jawab atas kepemimpinan tersebut, minimal memimpin diri

sendiri, hadīs tersebut mengambarkan keteraturan dalam segala urusan

kehidupan, memberikan pengajaran tentang menejemen kehidupan yang

dicontohkan oleh Nabi yang mengatur tugas dan fungsi, hak dan

kewajiban suami isteri. Bila keteraturan tentang tugas, kewajiban dan hak

dilanggar, maka akan terjadi sesuatu yang tidak pada mestinya, bahkan

kekacauan.

Hal ini sejalan dengan pendekatan sosiologis yang digunakan dalam

penelitian ini, yang mengatakan bahwa keluarga atau rumah tangga

5Al-Bukhari, Shahἷh al-Bukharἷ, Juz II, (Beirut: Dār al –Tauq al-Najah, 1422H), h. 5
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adalah unit universal yang memiliki peraturan dan tangggung jawab, yang

tidak akan memiliki arti dan kebahagian bila fungsi dan tangggung jawab

itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pendekatan sosiologis

melihat angota dalam sebuah rumah tangga saling berhubungan dan

fungsional, masing-masing saling membutuhkan, dengan menjalankan

tanggung jawab masing-masing secara bersama. Bila peranan atau

tanggung jawab tersebut tidak dijalankan, maka akan terjadi disfungsi dan

pergeseran peranan dan tangggung jawab.

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh suami (laki-laki) dan

isteri (perempuan) merupakan amanah yang harus dipenuhi dan

dipertanggung jawabkan, oleh karena itu Allah membekali potensi dasar

pada keduanya sama yaitu akal. Akal yang diberikan Allah inilah yang

harus dikembangkan, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah untuk

kemaslahatan hidup, dengan demikian manusia dituntut untuk dinamis

dan berpengetahuan.

Oleh karena itu kepemimpinan rumah tangga harus dipahami dan

memiliki konsep sendiri, kepemimpinan dalam rumah tangga bukanlah

kepemimpinan administrasi dan otoriter. Kepemimpinan dalam rumah

tangga adalah proses mengarahkan prilaku orang lain kearah pencapaian

tujuan tertentu, yang lebih baik sesuai dengan anjuran agama Islam.

Tujuan dari rumah tangga itu sendiri adalah kedamaian, kesejahteraan,

ketentraman, maka kepemimpinan diarahkan kepada proses pencapaian

kesejahteraan anggota keluarga secara lahir dan batin.

Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manār  mengomentari tentang

tafsir ayar, Q.S al-Nisā’: 34 di atas, dalam kehidupan rumah tangga antara

suami isteri adalah kehidupan sosial, oleh karena itu harus ada pemimpin,

untuk terciptanya kemaslahatan dan tempat kembali setiap terjadi

perbedaan pendapat. Menurutnya suami lebih layak menjadi pemimpin

rumah tangga, karena ia lebih mengetahui kemaslahatannya, lebih mampu

melaksanakannya dengan dukungan kekuatan dan hartanya, karena

kondisi ini suami dituntut secara syar’i untuk melindungi isteri dan

memberikan nafkah kepadanya, sementara isteri dituntut untuk

mentaatinya dalam hal-hal yang ma’ruf.
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Menurut riwayat ada dua versi sebab turunnnya ayat 34 surat al-

Nisa’tersebut, Pertama kasus Said bin Rabi’ yang memukul isterinya

yang durhaka, Habibah binti Zaid Ibn Kharijah Ibn Abi Zahr. Lalu bapak

Habibah mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah

menjawab laporan tersebut dengan berkata “ia (Habibah) berhak

membalas kepada suaminya yang memukul setimpal dengan apa yang

dilakukan suaminya”, setelah itu Habibah dan bapaknya berusaha untuk

menemui suaminya, namun Rasulullah tiba-tiba melarang dan menyuruh

Habibah dan Bapaknya kembali ke rumah dan mengurungkan niatnya,

dengan alasan malaikat Jibril sudah turun membawa firman Allah Q.S. al-

Nisa’ ayat:34.6

Kedua: versi yang lain dengan riwayat yang sama, dari Yunus dari

al-Hasan bahwa jawaban Rasulullah atas kasus yang dilaporkan oleh

habibah dan papaknya tentang suaminya, adalah “di antara kamu ada

qishas (pembalasan)”, kemudian turunlah ayat tersebut.7 Kedua riwayat

di atas terdapat sedikit perbedaan, namun substansi dari keduanya

memiliki persamaan yaitu, isteri berhak membalas tindakan kekerasan

yang dilakukan oleh suami, sesuai dengan jenis dan bentuk

kekerasannnya. Selain itu dapat dipahami bahwa Rabi’ memukul isterinya

itu, bukan tanpa alasan. Namun keputusan ini dibatalkan karena

turunnnya ayat 34 surat al-Nisā’ di atas.

Hal yang dapat dipahami dari sebab turunya ayat ini adalah ayat

tersebut turun berhubungan dengan urusan keluarga atau rumah tangga,

bahwa sebagai kepala rumah tangga suami berhak mengatur keluarga

sekaligus mendidik isterinya dengan jalan yang sudah ditunjukkkan

dalam ayat tersebut. Ayat tersebut memberikan jalan kepada suami untuk

mendidik isterinya yang bertingkah laku tidak sejalan dengan ajaran

agama yaitu dengan nasehat atau mengingatkan, bila tidak bisa dengan

nasehat, pisah ranjang, dan jalan terakhir dengan cara dipukul yang tidak

6Jalal al-Din al-Suyuti, Lubāb al-Nuqul fi Asbāb al-Nuzūl, (Riyad: Maktabah  al-Riyad
al-Haditsah, t.th), h. 62, al-Qurtubi, al-Jāmi’ al-Ahkām , Juz V, (Kairo: Dar al-Katib al-
‘Arabiyah,  1387L1967), h. 168. Khoiruddin nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta:
ACAdeMIA+TAZZAFA , 2013), h. 182

7Ibid.
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membahayakan, namun apabila isteri tidak melakukan kesalahan lagi,

maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan isteri.

Al-Thabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa kaum laki-laki

menjadi pemimpin bagi kaum wanita untuk mendidik dan mengarahkan

mereka. Kepemimpinan itu di dasarkan pada alasan kaum laki-laki lah

yang berkewajiban memberi mahar dan nafkah (biaya hidup)  bagi

keluarga.8 Penjelasan al-Thabari ini dapat dipahami bahwa kewajiban

suami menyediakan nafkah memberi implikasi suami sebagai pemimpin

rumah tangga, oleh karena itu nafkah sangat erat kaitanya dengan

kepemimpinan keluarga, pada akhirnya suami sebagai pendidik dalam

keluarga.

Al-Qurtubi juga mengatakan keutamaan laki-laki dari perempuan

terletak pada masalah bagian warisan, menurutnya itu pun tetap akan

kembali kepada perempuan itu sendiri lewat pembayaran mahar dan

nafkah. Ia menjelaskan ayat Q.S al-Baqarah: 228, tentang derajat atau

keutamaan yang dimiliki laki-laki, رجهللر جا ل عليهن د.. kata derajat dalam

ayat tersebut menurutnya adalah manzilah atau kedudukan, sedangkan

kata rijal dari kata rijlun berarti kaki, maka dalam ayat ini menunjukkan

kekuatan kaum laki-laki berjalan kaki, yang merupakan simbol kekuatan

fisiknya.

Al-Qurtubi lebih lanjut mengatakan derajat yang dimiliki oleh

laki-laki itu selain dari kekuatan fisiknya adalah, kelebihan akal, kemam

puan membimbing, kepribadian, oleh karena itu ia juga mencatat

beberapa hak yang dimiliki suami atas isterinya, seperti isteri dilarang

keluar rumah tanpa seizin suami. Al-Qurtubi mengemukakan beberapa

hadīs yang menguatkan tentang superioritas laki-laki dari perempuan.9

8Abi Ja’far Ibn jarir al-Tabari, Jāmi’ al-Bayān fἷ Tafsἷr al-Qur’ān, Juz. V(Beirut:
Dar al-Ma’arif, 1392/1972), h. 37-38).9Hadis tentang isteri sujud kepada suami, hadis isteri tidak boleh menolak ketika
di ajak suami..., hadis sebaik-baik wanita apabila:

ثـََنا ثـََناَغْيَالنَ ْبنُ َحمُْمودُ َحدَّ دُ َأْخبـَرَنَاُمشَْيلٍ ْبنُ النَّْضرُ َحدَّ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاَصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ ُهَريـَْرةَ َأِيب َعنْ َسَلَمةَ َأِيب َعنْ َعْمٍروْبنُ حمَُمَّ
ْبنِ َماِلكِ ْبنِ َوُسرَاَقةَ َجَبلٍ ْبنِ ُمَعاذِ َعنْ اْلَبابَوِيف قَالَ لَِزْوِجَهاَتْسُجدَ َأنْ اْلَمْرأَةَ َألََمْرتُ ِألََحدٍ َيْسُجدَ َأنْ َأَحًداآِمرًاُكْنتُ َلوْ قَالَ 

َحِديثٌ ُهَريـَْرةَ َأِيب َحِديثُ ِعيَسىأَبُوَقالَ ُعَمرَ َواْبنِ َوأََنسٍ َسَلَمةَ َوأُمِّ َعِليٍّ ْبنِ َوطَْلقِ َأْوىفَ َأِيب ْبنِ اللَّهِ َوَعْبدِ َعبَّاسٍ َواْبنِ َوَعاِئَشةَ ُجْعُشمٍ 
ُهَريـَْرةَ َأِيب َعنْ َسَلَمةَ َأِيب َعنْ َعْمرٍوْبنِ حمَُمَّدِ َحِديثِ ِمنْ اْلَوْجهِ َهَذاِمنْ َغرِيبٌ َحَسنٌ 

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada
kami An Nadlr bin Syumail telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin 'Amr dari
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Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurtubi terlihat sekali dia

meletakkan posisi laki-laki melebihi kaum perempuan, namun dia tetap

menekankan kecakapan dalam mengemban tanggung jawab dan tugas

yang harus diemban oleh laki-laki, bahwa dibalik kelebihan yang dimiliki

oleh laki-laki, ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan

ditunaikan. Oleh karena itu dapat dimaknai secara implisit bila laki-laki

(suami) tidak dapat menunaikan tugas dan tangggung jawab tersebut,

sementara perempuan bisa, maka tidak menuntutp kemungkinan tugas

dan tanggung jawa serta status tersebut beralih kepada perempuan (isteri).

Pada awalnya masa Nabi saw. nafkah keluarga sebagaimana

digambarkan dalam hadīs- hadīs terdahulu, tanggung jawab tersebut ada

pada suami, hal ini juga sejalan dengan dengan ayat-ayat al-Qur’an yang

menyatakan bahwa tangggung jawab nafkah ada pada seorang suami,10

karena ia sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Suami memiliki

kewajiban untuk memberi nafkah kepada isterinya, yang merupakan hak

dari seorang isteri, oleh karena itulah dipahami bahwa kemampuan

memberi nafkah ini menjadi salah satu alasan bahwa suami atau kaum

laki-laki lebih utama dan pemimpin dalam keluarga.

Secara praktek ( kontektual), dalam rumah tangga biasanya ada

peran-peran yang melekat pada para anggota keluarga tersebut. Seorang

suami berperan sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga, isteri

sebagai ibu rumah tangga. Sebagai akibat dari pembahagian tugas rumah

tangga, suami mendapat tugas mencari nafkah untuk seluruh anggota

keluarga, di samping itu ia juga bertanggung jawab untuk melindungi dan

mengayomi anak-dan isterinya. Karena peranannya sebagai suami dan

kepala keluarga inilah, maka masyarakat menganggab laki-laki atau

suami memiliki kekuasaan yang lebih dari anggota keluarga yang lain,

terutama dalam mengambil keputusan untuk urusan keluarga.

Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain,
niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya." Hadits semakna
diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Suraqah bin Malik bin Ju'syum, 'Aisyah, Ibnu
Abbas, Abdullah bin Abu Aufa, Thalq bin Ali, Umu Salamah, Anas dan Ibnu Umar. Abu
'Isa berkata; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan gharib dari jalur ini, dari
hadits Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah."Al-Turmuzi, Sunan
al-Turmuzi, bab ma jaa fi hk al-zaujah 'ala al-mar'ah, no, 1076
10Antara lain, Q.S, al-Baqarah: 233, Q.S. al-Nisā: 34.
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Sementara  itu isteri bertanggung jawab tehadap urusan rumah

tangga sehari-hari, peranan ini pun diperjelas dalam Undang-undang

perkawinan Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 31 dan 34

berbunyi:”suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah

tangga. Selanjutnya suami wajib melindungi isteri dan memberi segala

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannnya,

sementara isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Fenomena yang ada ketika dalam realita laki-laki (suami) tidak

mampu mencari nafkah untuk keluarga, atau ketika suami bermalas-

malasan mencari nafkah, karena menganggab isteri bisa mencari nafkah

sendiri, apakah suami tersebut masih disebut kepala rumah tangga ?, atau

ketika suami yang mampu mencari nafkah dan memiliki harta, tetapi kikir

terhadap keluarganya dan menelantarkannnya, sebagaimana yang ada

dalam UU di atas, apakah ia masih tetap menjadi kepala keluarga, maka

analisa tekstual dan kontekstual perlu dilakukan.

Secara tekstual, ayat al-Qur’an yang menyatakan bahwa laki-laki

adalah pemimpin perempuan, keutamaan itu disertai dengan tangggung

jawab yang diemban oleh laki-laki yaitu memberi nafkah dan

membimbing keluarganya, maka hadīs Nabi yang berbicara tentang

tangggung jawab nafkah tidak secara eksplisit mengaitkannnya dengan

masalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hadīs Nabi yang

berbicara tentang nafkah, mengatakan bahwa nafkah adalah hak yang

harus diterima oleh seorang isteri dan hal itu merupakan kewajiban

suami,  sebagai realisasi dari tangggung jawab suami terhadap isteri,

karena dalam berumah tangga, suami isteri memiliki kewajiban dan hak

masing-masing. Dalam hadīs lain dijelaskan :

َوِإنَّ َلُكْم َعَلْيِهنَّ اهللاَواْسَتْحَلْلُتْم فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اهللاِيف النَِّساِء فَِإنَُّكْم َأَخْذُمتُوُهنَّ بَِأَمانَِة اهللاتـَُّقوا 
َر ُمبَـرٍِّح َوَهلُنَّ  ْيُكْم رِْزقـُُهنَّ علَأْن َال يُوِطْئَن فـُُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهونَُه فَِإْن فـََعْلَن فَاْضرِبُوُهنَّ َضْربًا َغيـْ

١١وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

”Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka
ibarat tawaran di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah
Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.
Dan sesungguhnya hak kalian terhadap mereka janganlah menginjak

11Abu Daūd, Sunan Abἷ Dāūd, Juz. II, h. 462
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tempat tidur kalian orang kalian benci, jika mereka berbuat demikian,
maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan.
Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari
kalian”

Hadīs di atas menjelaskan bahwa isteri adalah amanah bagi

suami, oleh karena itu suami berkewajiban untuk memelihara amanah

tersebut, antara lain dengan memberi makanan, tempat tinggal dan

pakaian. Demikian juga dijelaskan hak suami terhadap isteri dan

sebaliknya, hak suami agar isteri memelihara diri dari godaan orang

lain dan tidak menerima tamu yang bukan mahramnya di belakang

suami. Sedangkan hak isteri adalah mendapat jaminan nafkah pakaian,

tempat tinggal dan makanan.

Tidak eksplisit secara bersama keterkaitan hadīs Nabi dalam

membicarakan tentang tangggung jawab nafkah dengan kepemimpinan

dalam rumah tangga, menurut analisa penulis secara kontektual, karna

hal tersebut telah jelas dalam Q.S. al-Nisa’: 34, bahwa laki-laki adalah

pemimpin bagi perempuan, dengan syarat memiliki kelebihan

(keutamaan) dan menafkahkan hartanya. Adapun hadīs yang berbicara

tentang kepemimpinan dalam rumah tangga, adalah bersifat umum

sekali, yang mengindikasikan bahwa setiap orang memiliki potensi

untuk menjadi pemimpin, hanya saja pemimpin itu memiliki

tangggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan

Allah sebagaimana hadīs tentang tanggung jawab yang dijelaskan di

atas.

Kedua hadīs tersebut di atas, meski tidak bersamaan dalam

pengucapan tentang tanggung jawab nafkah dengan kepemimpinan

rumah tangga oleh Nabi, namun substansinya adalah masalah

tanggung jawab, bahwa seorang pemimpin keluarga itu memiliki

tangggung jawab, di antara tanggung jawab tersebut adalah tanggung

jawab nafkah terhadap keluarga. Dengan demikian  yang dapat

menjadi kepala rumah tangga atau pemimpin rumah tangga adalah

yang dapat menunaikan tangggung jawab sebagai pemimpin tersebut.

Lahirnya sebuah hadīs Nabi Saw., sangatlah terkait dengan

konsidional masyarakat Arab di mana tempat Nabi berada, budaya

patrilineal menjadi sistem yang melekat pada bangsa Arab, budaya
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yang sangat mengedepankan atau mengistimewakan peran laki-laki di

atas perempuan. Laki-laki dianggap memiliki keunggulan yang lebih

dalam berbagai bidang, demikian juga dalam hal mencari nafkah, laki-

lakilah yang dianggap mampu mencari nafkah ketika itu. Hal demikian

logis saja, karena pada masa itu dalam mencari nafkah, yang menjadi

ukuran adalah kekuatan fisik, maka laki-laki dan perempuan tentu

berbeda.

Konteks sosial yang ada sekarang ini sangat berbeda dengan

keadaan lima belas abad yang silam ketika al-Qur’ān diturunkan dan

hadīs dituturkan oleh Nabi. Peran laki-laki dan perempuan telah

mengalami pergeseran dalam berbagai bidang, baik sosial, budaya,

politik, ekonomi. Bila zaman dahulu, peran perempuan hanya terbatas

di ruang domestik, seperti mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga,

maka fakta sosial menunjukkan banyak perempuan yang memiliki

pendidikan yang tinggi oleh karena itu memiliki skill, perempuan telah

dapat menunjukkan eksistensinya secara intelektual maupun moral,

serta tidak lagi lemah secara ekonomi. Sesuatu yang Pada masa

lampau hanya dimiliki dan dapat dilakukan oleh laki-laki, sekarang

dapat dikerjakan oleh perempuan, hal-hal yang hanya dapat dipikirkan

oleh laki, pada masa kini dapat direalisasikan oleh perempuan tidak

beda dengan laki-laki dalam kapasitas kemanusiaannya.

Realita masyarakat modern sekarang ini, beban ekonomi yang

semakin berat dan mahalnya biaya pendidikan anak-anak menuntut

suami isteri untuk sama-sama mencari nafkah. Oleh karena itu mencari

nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukanlah pekerjaan yang

semata-mata dipikul oleh suami,

fenomena yang ada, kebutuhan rumah tangga itu, banyak yang

memang tidak terpenuhi bila hanya mengandalkan pengahasilan dari

suami. Apakah seorang isteri hanya akan menjadi penonton bila

kebutuhan keluarga dan anak-anaknya terutama biaya pendidikan

untuk anak-anaknya tidak terpenuhi, karena hanya mengandalkan

penghasilan suami, sementara isteri bisa untuk bekerja atau memiliki

keahlian untuk mendapatkan biaya bersama-sama mencari nafkah

dengan suami. Bahkan ada isteri yang memang menjadi tulang
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punggung keluarga yang membiayai kehidupan keluarga, dikerenakan

suami yang sakit, pailit dalam usaha, PHK, ataupu suami yang tidak

bekerja karena malas.

Argumen teologis tentang keungulan atau superioritas laki-laki

karena ia pencari nafkah keluarga dan inferioritas perempuan

merupakan pemberian Tuhan (nature) yang di yakini secara

mainstream selama ini tidak dapat berubah, maka dengan realita yang

ada,  terjadinya pergeseran pemaknaan, bahwa tanggung jawan nafkah

dapat saja berimplikasi terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga.

Bila realita isteri pencari nafkah utama keluarga, atau suami isteri,

bersama-sama mencari nafkah, maka harus diakui bahwa  salah satu

tugas atau tanggung jawab yang mestinya oleh suami telah diambil

alih isteri atau telah bersama-sama dipikul oleh suami isteri tersebut.

Realita yang ada bertentangan dengan yang selama ini

dianggap baku dan mapan, bahwa penanggung jawab nafkah adalah

suami, inilah yang dalam teori konfik pada pendekatan sosiologis

dinamakan sebagai konflik proses sosial, perubahan sosial, dimulai

dari tatanan sosial yang lama ke tatanan sosial yang baru sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi masyarakat. Sebagaimana tatanan lama bahwa

kepemimpinan rumah tangga berada pada suami, walaupun ia tidak

bertanggung jawab dalam nafkah, tidak memberikan kenyaman, tidak

memberikan kebahagian, maka menurut teori konfik hal demikian

akan mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan aturan dan

tanggung jawab yang ada pada kodndisi masyarakat.

Bila memperhatikan pemahaman hadis tentang tanggung

jawan nafkah yang diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa keharusan

adanya tanggung jawan nafkah bagi isteri sebagai ratio legis dari

kewajiban nafkah tersebut, maka idea moralnya adalah persamaan hak,

keadilan dan perlindungan bagi isteri. Ketika pelaksanaan tanggung

jawab tersebut mengalami pergeseran, maka re-interpretasi terhadap

kewajiban tersebut mesti diperlukan.

Hadis tentang nafkah di atas, dituturkan Nabi sesuai dengan

konteks Arab ketika itu, yang secara sosiologis, geografis dan

ekonomis sumber nafkah adalah laki-laki (suami). Nafkah selalu
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terkait dengan kepemimpinan dalam keluarga, status kepemimpinan

tersebut karena seseorang itu menjadi pencari nafkah,yang ketika itu

adalah laki-laki. Bila tanggung jawab nafkah itu dilaksanakan dalam

konteks yang berbeda, bahwa pencari nafkah berdasarkan skill, maka

akan terjadi perubahan peran, karena skill dapat saja dimiliki oleh laki-

laki  (suami) ataupun perempuan (isteri). Bila tanggung jawab tersebut

diambil alih oleh perempuan (isteri), maka kepemimpinan rumah

tangga ada pada isteri. Namun bila tanggung jawab nafkah itu di

laksanakan secara bersama antara suami isteri, maka kepemimpinan

rumah tangga adalah bersifat kolegial atas kerja sama. Dengan

demikian tanggung jawab nafkah akan memiliki implikasi terhadap

kepemimpinan dalam rumah tangga. Oleh karena itu pemahaman

secara kontektual, dengan pendekatan historis sosiologis tentang

implikasi atau akibat tanggung jawab nafkah dalam konteks

kepemimpinan rumah tangga, adalah bahwa isteri dapat saja menjadi

pemimpin rumah tangga atau berdua suami isteri sebagai pemimpin

yang bersifat kolegial.

B. Relevansi Pemahaman hadīs dengan Pembaharuan Sistem Hukum

Keluarga di Indonesia

1. Pengertian Pembahruan Hukum Keluarga.

Dalam litelatur Islam kata pembaharuan sering diidentikkan

dengan reformasi, modernisasi, reaktualisasi, rekonstruksi, tarjid, Islah

dan tajdid. Di antara kata yang paling banyak dipergunakan adalah

reformasi, Islah dan Tajdid. Reformasi berasal dari reformation yang

berarti membentuk atau menyusun kembali.12 Dengan demikian

reformasi sama dengan memperbaharui yang berasal dari kata baru,

yang berarti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan

yang baru. Sementara itu kata ishlah memiliki arti perbaikan atau

memperbaiki,13 untuk kata tajdid mengandung arti membangun,

menghidupkan, menyusun, memperbaikinya kembali agar dapat

12Jhon M, Echol dan Hasan Shadily, Kamus Inggris –Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia,
1992), h. 473.

13Lois Ma,luf, al-Munjid al-Abjady, (Beirut, Libanon: Dar al-Masyriq, 1986), h. 229.
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dipergunakan sebagaimana mestinya.14 Kata yang biasa dipakai dalam

pembaharuan hukum Islam adalah kata tajdid, karena kata tersebut

dianggab lebih luas cakupannnya dan lebih konprehensip.

Setidaknya ada 13 cakupan masalah perundang-undangan

perkawinan yang mengalami pembaharuan sebagai berikut:15

a. Pembatasan umur minimal kawin

b. Peranan wali dalam nikah

c. Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan

d. Masalah keuangan perkawinan, mas kawin dan biaya perkawinan

e. Nafkah isteri dan keluarga serta rumah tinggal

f. Thalaq dan cerai di muka pengadilan

g. Hak-hak wanita yang dicerai suami

h. Masa hamil dan akibat hukumnya

i. Hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak-anak setelah terjadi

perceraian

j. Hak waris bagi anak laki-laki dan wanita, termasuk anak dari anak

yang lebih dahulu meninggal

k. Wasiat bagi ahli waris

l. Keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga.dapun sikap Negara-

negara Islam terhadap pembaharuan hukum keluarga.

2. Tujuan Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam lahir pada dasarnya bertujuan untuk

mengakhiri ketidakpastian hukum oleh para hakim di Pengadilan

Agama. Sebelum adanya KHI, terjadi beberapa keputusan Hakim di

Pengadilan Agama dalam kasus yang sama tetapi mempunyai

keputusan yang berbeda, hal ini terjadi karna rujukan hukum yang

berbeda. Oleh karena itu tujuan dan fungsi ditetapkannnya KHI adalah

untuk menjadi pegangan Hakim, 16untuk kepastian hukum,17 bertujuan

penyatuan hukum (unifikas ).

14Ibid.Dalam Pembaharuan Hukum Islam, maka kata tajdid, mempunyai dua makna
yaitu: pembaharuan yang bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya, selnjutnya
pembaharuan dengan makna modernisasi apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak
mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang berubah-rubah, seperti metode, teknik,
strategi utuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, waktu dan ruang.

15Khairuddin Nasution, Op. cit., h. 31
16Ibis.t; h. 70
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Menurut Bustanil Arifin, tujuan pokok dari KHI adalah untuk

unifikasi hukum. Hal ini terlihat dari fakta sejarah Muslim yang telah

mencoba beberapa kali melahirkan unifikasi hukum Islam.18 Oleh

karena itu fungsi lahirnya KHI dapat dtinjau dari dua sisi, pertama:

dari sudut hukum material, dalam bidang perkawinan, warisan dan

wakaf, di samping UU. No. 1 tahun 1974 dan PP. No. 28 tahun 1977.

Kedua dari sudut unifikas hukum, bahwa KHI dapat menjadi kitab

hukum, yang menjadi pedoman dibidang perkawinan, kewarisan,

wakaf.  Selain itu lahirnya KHI menurut Tahir Azhary19 adalah:

sebagai wujud kontektualisasi hukum Islam, sebab apa yang ada dalam

kitab-kitab fiqih konvensional banyak yang tidak relevan dengan

tuntutan zaman sekarang. Selain unifikasi hukum Islam, tujuan dari

pembaharuan hukum keluarga adalah untuk mengangkat status wanita

muslimah, selain itu sebagai respon atas tuntutan dan perkembangan

zaman.

Selain daripada itu, tujuan dari unifikasi hukum diatas dapat

dikelompokkan menjadi lima tujuan sebagai berikut:20

1. Unifikas hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa

memandang agama, seperti tunisia

2. Unifikas untuk menyatukan dua aliran pokok sunni dan shi’i

seperti iran dan irak

3. Unifikas untuk memadukan antar mazhab dalam sunni

4. Unifikas dalam satu mazhab tertentu dengan mengambil

pandangan iman mazhab terkenal

5. Unifikas dengan berpegang kepada pendapat imam di luar mazhab

terkenal, seperti pendapat ibnu syubrumah, ibnu qayyim dan

lainnnya

Setelah beberapa tahun  berjalan KHI mulai dari tahun 1991

sampai sekarang, seiring dengan perkembangan zaman, KHI yang

telah dirumuskan dengan berbagai pertimbangan dan tujuan di atas,

17Ibid.
18Bustanul Arifin, Pentadbiran Undang-Undang Islam di Indonesia, dalam ; , Ibid; h. 71.
19Tahir Azhary, Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-

sumber Hukum Islam, Mimbar Hukum, No. 4, Tahun II , 1991, h. 16
20Khoiruddin Nasution, Op. Cit., h.40-42
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dirasakan masih banyak terdapat kelemahan dan belum seluruhnya

dapat menjawab tantangan zaman dan masih dianggab diskriminatif

terhadap keadilan kaum perempuan, oleh karena itu beberapa

rancangan Draf Amandenan diajukan sebagai revisi dan perbaikan

KHI telah di sampaikan kepada pemerintah, namun sampai sekarang

KHI belum diganti atau amandemen, masih tetap dijadikan rujukan.

Oleh karena itu perkembangan dan pembaharuan Hukum

Perkawinan di Indonesia merupakan upaya, bertujuan untuk untuk

menertibkan dan merevisi serta memberikan masukan terhadap

aturan-aturan yang terkait dengan perkawinan dan akibat yang

ditimbulkan oleh perkawinan tersebut, yang belum diatur solusinya

ataupun yang memang belum ada aturannnya,  di antara tujuan tersebut

adalah:21

1. Untuk memberikan hak rujukan ketika terjadi khuluk, karena dalam

KHI hanya ada hak menolak rujuk atau dibutuhkan persetujuan untuk

rujuk.

2. Untuk memperluas konsep perjanjian perkawinan untuk menjamin hak-

hak perempuan, perjanjian perkawinan yang telah ada selama ini hanya

menyangkut masalah harta. Di Negara-negara lain hal itu telah di atur.

3. Untuk mengatur harta bersama setelah perceraian, agar tidak menjadi

sumber diskriminasi terhadap perempuan.

4. Untuk mengatur masalahkhuluk agar tidak menjadi sumber diskriminasi

ketika isteri tidak mempunyai ekonomi mapan atau masih terikat

dengan ikrar talak dari suami.

Dari historis lahirnya sebuah teks berupa sebuah Undang-

undang, maka dapat dipahami maksud dan tujuannya, maka secara rinci

draf pembaharuan (draf Amendemen/draf kesepuluh) yang dipersiapkan

pemerintah oleh Deparemen Agama R.I dan perbandingannnya dengan

KHI.22

21Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-
undangan Perkawinan   di Indonesia dan Malaysia , (Jakarta: INIS, 2002), h. 5

22Khoiruddin Nasutioan, Hukum Perdata keluarga Islam Indonesia dan
Perbandingan Hukum Perkawinan di Sunia Muslim dengan Pendekatan Intergratif
Inter Konektif, (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2009), h. 90-91. Selain rancangan
Draft Amandemen di atas, ada juga rancangan Draft PUG sebagai hasil dari kajian dan
penelitian Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama R.I terhadap KHI, yang
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kemudian dikenal dengan Counter Legal Draft (CLD), Buku I tentang Perkawinan Islam 116
Pasal, Buku II tentang Hukum Kewarisan mencakup 8 bab dan 42 Pasal, Buku III tentang
perwakapan mencakup 5 bab dan 20 Pasal. Rumusan yang digunakan CLD di atas adalah
berdasarkan maqasid al-syari’ah (tujuan dasar syari’ah) yaitu menegakkan nilai prinsip
keadilan soaial, kemaslahatan ummat manusia, kerahmatan semesta, kearifan lokal, dengan
menggunakan empat pendekatan utama yaitu: gender, pluralism, HAM dan Demokrasi.
Pada tahun 2006 lahirlah Undang-undang No.3 tahun 2006, tentang perubahan atas UU No.7
tahun 1989, yang memberi otoritas status yang lebih luas kepada Pengadilan Agama. Dalam
pasal 49  disebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedaqoh dan ekonomi syariah.
Khairudin Nasution, Pengantar dan Pemikiran..., Op. cit., h. 146-147.

Bab KHI Draf Amandemen

I Pasal (Ketentuan umum) Pasal 1 (Ketentuan umum)

II Pasal 2 s/d 10 (Dasar-dasar
perkawinan)

Pasal 2 s/d 9 (Dasar
perkawinan

III Pasal 11 s/d 13 (Peminangan) Pasal 10 s/d 12
(Peminangan)

IV Pasal 14 s/d  29 (Rukun dan
syarat perkawinan

Pasal 13 s/d 25 (Rukun dan
syarat perkawinan

V Pasal 30 s/d 38 (Mahar) Pasal 26 s/d 29 (Mahar)

VI Pasal 39 s/d 44 (Larangan
kawin)

Pasal 30 s/d 37 (Larangan
perkawinan

VII Pasal 45 s/d 52 (Perjanjian
perkawinan)sa

Pasal  38, 39 s/d 44
(Takluk, talak dan
perjanjian perkawinan.

VIII Pasal 53 s/d 54 (Kawin Hamil) Pasal 45 (Perkawinan
wanita hamil)

IX Pasal 55 s/d 59 (Beristeri lebih
dari satu orang)

Pasal 46 s/d 50 (Beristeri
lebih dari satu orang

X Pasal 60 s/d 69 (Pencegahan
Perkawinan)

Pasal 51 s/d 60
(Pencegahan perkawinan)

XI Pasal 70 s/d 76 (Batalnya
perkawinan)

Pasal 61 s/d 67 (Batalnya
perkawinan

XII Pasal 77 s/d 84 (Hak dan
kewajiban suami isteri)

Pasal 68 s/d 75 (Hak dan
kewajiban suami isteri)

XIII Pasal 85 s/d 97 (Harta kekayaan
dalam perkawinan)

Pasal 76 s/ 87 ( Harta
kekayaan dalam
perkawinan

XIV Pasal 98 s/d 106 (Pemeliharaan
anak)

Pasal 88 s/d 93 (Kedudukan
anak)

XV Pasal 107 s/d 112 (Perwalian) Pasal 94 s/d 96
(Pemeliharaan anak)

XVI Pasal 113 s/d 148 (Putusnya
perkawinan)

Pasal 97 s/d 102
(Perwalian)
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembaharuan yang

dilakukan terhadap Undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia

bertujuan untuk menjadikan hukum perkawinan yang berlaku sebagai

hukum yang dinamis dapat memberikan solusi yang berubah tanpa

mengabaikan prinsip-prinsip tegaknya kemaslahatan, keadilan dan

kesetaraan manusia. Kemaslahatan dan keadilan disepakati oleh para

ulama’ fiqh sebagai tujuan utama hukum Islam, termasuk di dalamnya

hukum perkawinan.

3. Perkembangan dan Pembaharuan UUPerkawinan di Indonesia
Lahirnya sebuah sebuah teks, apalagi hal yang terkait dengan

pembaharuan hukum keluarga tidak dapat terlepas dari kekuasaan dan

ideologi yang ada pada tempat lahirnya sebuah teks tersebut, demikian

juga dengan pembaharuan hukum keluarga yang ada di Indonesia.23

Perkembangan dan pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia

bukannnya tanpa upaya awal dari beberapa ahli hukum, baik ahli hukum

Islam maupun hukum adat, yang telah memperkenalkan beberapa ide

23Pembahruan hukum keluarga yang dilakukan negara Turki misalnya, merupakan
awal pembaharuan bagi negara-negara muslim, dimulai dengan lahirnya Ottoman Law of
Family Rights atau Qanun Qarar al-Huquq al-‘A’ilah al-Uthmaniyahpada tahun 1917.
Setelah itu dikuti oleh ngara lain seperti libanon (1919), Yordania ( 1951), Syiria (1953).
Berbeda dengan Negara muslim lainnnya, Turki menyerukan pembaharuan hukum keluarga
secara radikal dengan menggantikannya dengan hukum sipil Eropa. Sementara Negara
muslim lainnya, hanya mengkodifikasi hukum keluarga dengan tanpa menghilangkan dasar
utama yaitu al-Qur’an dan hadis. Ibid.

XVII Pasal 149 s/d 162 (Akibat
putusnya perkawinan)

Pasal 103 s/d 120 (Putusnya
perkawinan

XVIII Pasal 163 s/d 169 (Rujuk) Pasal 121 s/d 129 (Akibat
putusnya perkawinan

XIX Pasal 170 (Masa berkabung) Pasal 130 s/d 134 (Rujuk)

XX Pasal 135 s/d 138
(Perkawinan campuran

XXI Pasal 139 s/d 144
(Ketentuan pidana)

XXII Pasal 145 s/d 146
(Ketentuan lain)

XXIII Pasal  147 s/d 148
(Ketentuan penutup)
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mereka24 dan penerusnya. Ide-ide mereka itu kemudian mengantarkan

pemerintah melakukan upaya pembaharuan lewat apa yang menjadi trend

sejak abad ke-19 di berbagai Negara Muslim dunia, yaitu kodifikasi

hukum.

Trend pembaharuan  hukum keluarga Islam ini diawali Negara

Turki dengan dibuatnya sebuah Qonun yang sesuai dengan spirit

pembaharuan di Turki, diikuti Negara lain seperti, Tunisia, Maroko,

Mesir, di Asia Tenggara upaya ini diawali oleh pemerintah Malaysia lalu

Indonesia.25 Terjadinya pembaharuan  ini menurut Weber26 dalam teori

hukumnya karena tradisi hukum lama adalah qadi justice subyektif

mereka. Namun kemudian terjadi perubahan besar, pergeseran sistem

qadi justice kepada sistem yang lebih sistematis.

Tradisi hukum lama lebih mengedepankan interpretasi hukum

secara pribadi, sedangkan hukum baru membiasakan diberlakukannnya

interpretagara hukum secara berjamaah(collective interpretation).Dengan

demikian sifat legislasi hukum modern/hukum adalah adanya upaya

penyeragaman hukum, penulisan hukum melalui  tertulis (undang-

undang) , penulisan yang sistematis, lugas dengan bahasa nasional

masing-masing, menimbulkan suatu kepastian dalam transaksi hukum.

Oleh karena itu setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan

kenapa pembaharuan undang-undang perkawinan  perlu dilakukan yaitu:

1. Untuk memenuhi tantangan dan tuntutan legislasi modern.

2. Karena semua Negara yang melaksanakan pembaharuan dengan

metode-metode yang beragam, namun semuanya bertujuan untuk

terciptanya kemaslahatan ummat dan realisasi politik hukum.

3. Pembaharuan menyebabkan bergantinya aturan-aturan perkawinan

terkait beberapa masalah keluarga yang tedapat dalam fiqh klasik

dengan aturan-aturan baru yang sesuai dengan kondisi lokal Negara

masing-masing.

24Beberapa tokoh tersebut seperti hasbi Ash-Shiddieqy, hazairin, sebagai penerus
mereka anatara lain Munawwir Syadzali dan Bustanil Arifin, Ibid., h. 14, Euis Nurlaelawati,
Modernization, Tradition, and Identity, (The Netherland: Amsterdan Univ Groupersity Press,
2010), h. 76-79.

25Ibid.
26Ibid., h.13, Bryan, S Turner, Weber and Islamic : A Critical Study (London: Routledge

and Kegan Paul, 1874), h. 108-109.
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Perundang-undangan perkawinan di indonesia secara rinci dapat

dilihat dari sejarah perundang-undangan tentang  perkawinan indonesia27,

perkembangan dan pembaharuannya, maka pembahasan akan dibagi tiga

periode, yakni sebelum penjajahan( Belanda), masa Penjajahan dan masa

kemerdekaan.

Periode pertama : yaitu sebelum penjajahan Belanda. Sejak islam

datang ke indonesia, selalu ada orang-orang tertentu yang ahli dalam

bidang agama islam yang dipercayai oleh masyarakat islam, dan diserahi

tugas mengurus masjid dan perkawinan.28 Artinya, selalu ada orang yang

di percayai  untuk menyelesaikan persengketaan  yang muncul dikalangan

muslim.

Priode Kedua: Masa Penjajahan Belanda. Di masa Penjajahan

Belanda, hukum perkawinan yang berlaku adalah kompendium edreijer

yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan

hukum waris menurut Islam.

Pada masa  kekuasaan Belanda, perkawinan diatur  dalam beberapa

peraturan menurut golongannya. Pertama bagi orang-orang Eropa berlaku

kitab undang-undang Hukum Perdata (BW). Kedua bagi orang-orang

Tionghoa secara umum,namun ada sedikit pengecualian, yaitu hal-hal

yang berhubungan dengan  pencatatan perkawinan  dan acara sebelum

perkawinan. Ketiga bagi orang-orang arab  timur asing  yang bukan

tinghoa  berlaku hukum adat. Keempat bagi orang Indonesia asli  berlaku

hukum adat mereka, ditambah untuk orang Kristen berlaku hukum

perkawinan Kristen Jawa. kelima, bagi  orang yang tidak termasuk dalam

golongan empat  tersebut  berlaku  pewraturan perkawinan campuran .29

Ada juga yang membaginya menjadi tiga kelompok. pertama, bagi

golongan Eropa  yang di dalamnya temasuk Belanda dan orang Eropa asli

27Berdasarkan doktrin keagamaan,muslim indonesia tergolong pengikut mazhab syafi’i
dalam hukum islam.Hal itu dapat dibuktikan misalnya dengan kenyataan.Bahwa kitab-kitab
yang di dapat di lembaga-lembaga pendidikan. Muhammad attho Mudzhr, Fatwa-Fatwa
Majelis Ulama Indonesia. Sebuah Studi Peta Pemikiran Hukum Islam Di
Indonesia, 1975-1988, ED.Dwibahasa, (Jakarta Inis:,1993), h.21-26-27; Taufik, Pelaksanaan
Undang-Undang Keluarga Islam:Pengalaman Indonesia “Kumpulan Paper Seminar Serantau
Undang-Udang Keluarga Islam Dan Indonesia, tanggal9-10 maret 1998, oleh Institut Kepah
Aman Indonesia Malaysiya (Ikim ), h.2-3

28R.Wijono prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung :penerbit:
Sumber,1974), h.24.

29Ibid, h.14-15
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Kedua kelompok  penduduk asli. ketiga, orang Timur Asing  yaitu orang

yang  tidak termasuk kedalam golngan yang pertama dan yang

kedua.30Karena itu dapat disimpulkan bahwa  sebelum Belanda datang ke

Indonnesia hukum yang berlaku adalah hukum islam.

Priode Ketiga:  yaitu setelah merdeka. Priode ini dimulai pada Masa

Orde Lama dan Orde Baru. Undang-undang pertama tentang perkawinan

yang lahir setelah merdek a adalah UU.No. 22  tahun 1946.UU diperluas

wilayah  berlakunya untuk seluruh indonesia  dengan UU.No.32  Tahun

1954 yakni undang-undang tentang pencatatan nikah,talak dan rujuk.

Keberadaan undang-undang  No.22 tahun 1946 ini adalah sebagai

kelanjutan  dari, stbl.No 198 tahun 1895.31

Keberadaan UU No 22 tahun 1946  ini diikuti dengan lahirnya UU

No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang belum efektif sejak tanggal 1

oktober 1975. Ada pun isi Undang-undang  No.1 tahun 1974 terdiri atas

14 bab dan 67 pasal.32bagi yang beragama selain Islam  diatur dalm

keputusan (Mendagri) No.22Ia tahun 1975, tanggal 1 oktober 1975

tentang pencatatan perkawinan dan perceraian pada kantor Catatan Sipil

.33Adapun Isi PP No.9 tahun 1975 terdiri atas  10 bab,49 pasal.34 Isi

peraturan Mentri Agama RI  yang dikeluarkan tanggal 19 juli 1975 ada

dua, yaitu peratuaran Mentri Agama No 3 tahun 1975 tentang kewajiban

pegawai mencatat  nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam

30S.Hanifa,”the Law of Marriageand Divorce in Indonesia,” dalam Islamic and
Comparative law Quarterly ,Vol.3.No.1, (maret 1983),h.14.

31Arso Sosroatmojo dan A Wasit Aulawi ,hukum perkawinan,h. 21.
32Adapun isi UU No 1 tahun 1974 secara ringkas adalah:BAB 1:dasar p[erkawinan)

asal 1 sampai dengan  5);Bab II,Syarat-syarat perkawinan (pasal 6 sampai dengan 12);Bab
III:pencegahan perkawinan pasal 13-21);Bab IV :batalnya perkawinan (pasal 22-28);Bab
v:perjanjian perkawinan (pasal 29);Bab vI :hak dan kewajiban suami istri (pasal 30-34);Bab
Vii:harta benda dalam perkawinan (pasal 35-37);Bab Viii: putusnya perkawinan serta
akibatnya (pasal 38-41);Bab IX:kedudukan anak(pasal 42-44);Bab X:hak dan kewajiban
antara otrang tua dan anak (pasal 45-49);Bab XI:Perwalian (pasal 50-54);Bab XII:ketentuan-
ketentuan umum yang terdiri dari empat bagian ,yaitu bagian pertama :pembuktian asal usul
anak,(pasal 55),bagian kedua :perkawinan diluar indonesia (pasal 56),bagian ketiga
:perkawinan campuran (pasal 57-62),bagian keempat pengadilan (pasal 63),Bab
XIII:ketentuan peralihan (pasal 64-65);dan Bab XIV ketentuan penutup (pasal 66-67).

33Ichatijanto S.A.”Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negri dalam Sistem
Politik Hukum di Inddonesia “.dalam amrullah ahmad,,(ed) ,dimensi hukum islam dalam
sistem hukum nasional,h. 185.

34Isi PP No.9 tahun 1975 adalah:Bab I Ketentuan Umum( Pasal 1 );Bab II: pencatatan
perkawinan (pasal 2-9) ;Bab III Tata cara perkawinan   (pasal 10-11);Bab IV : Akta
perkawinan (pasal 12-13);Bab V tata cara perceraian (pasal 14-36); bab VI Pembatalan
perkawinan (pasal 37- 38 );bab VII :waktu ttunggu (pasal 39) ;bab VIII  Beristri lebih dari
seorang (pasal 40-44);bab IX ketentuan pidana (pasal 45);bab X : Penutup (pasal 46-49).
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melaksanakan  peratiran Perundang-undangan Perkawinan bagi yang

beragama Islam ; dan peraturan Mentri Agama No 4. Tahun 1975 tentang

cotoh-contoh Akta, Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.35 Sementara itu MA

RI memberikan petunjuk kepada ketua hakim Pengadilan Negeri dan

ketua hakim Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk

menyeragamkan pelaksanaan dan tafsiran Undang-undang Perkawinan

dan peraturan pelaksanaannya.36

Pada tahun 1983 lahir pula PP No.10 yang mengatur tentang izin

perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil (PNS) .peraturan

yang ditetapkan pada tanggal 21 april 1983 ini berisi 23 pasal

.37Kemudian tahun 1989 lahir UU  No.7 Tahun 1989 tentang peradilan

agam.RUU-PA ini di ajukan dengan Amanat Presiden tanggal 3

Desember 1988 dan di hantarkan dengan ketetapan pemerinatah pada

rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 januari

1989.38

Tahun 1990 keluar PP. No. 45 yang berisi perubahan PP.No.10

tahun 1983, yang isinya memuat beberapa pasal yang ada pada PP. NO.

10 tahun 1983, PP ini hanya memuat dua pasal hanya setahun setelah

PP.No. 45 tahun 1990 itu  yaitu akhir tahun 1991 berhasil disusun

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Perkawinan, Perwarisan dan

Perwakafan yang diberlakukan dengan intruksi presiden No. 1 Tahun

1991, tanggal 10 Juni 1991. Setelah itu diikuti dengan keluarnya

keputusan Menag RI. NO. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi

Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tersebut.39 KHI tersebut berisi atas tiga

35 K . Wantjik Saleh ,Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia ,1976),
h.10.

36Ibid., h .11.
37Secara umum pp no.10 tahun 1983
38Sambutan pemerintah atas persetujuan DPR terhadap R.U.U tentang peradilan

agama tanggal 14 deesember 1989,h.Xi.UU yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember
1989 di atas,  secara umum berisi tentang pengadilan yang mengikuti, ketetapan pengadilan
dan hukum acara. Namun pada bab IV, hukum acara, bagian kedua, pemeriksaan, sengketa
perkawinan (pasal 65-88), dibahas juga tentang perkawinan, khusus nya yang menyangkut
proses atau acara perceraian. Dengan demikian pada prinsipnya  UU itu berhubungan dengan
struktur pengadilan agama, namun di satu sisi ada juga yang berhubungan dengan
perkawinan.

39Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-
undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS,
2002), h. 45-46
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buku, buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum

Kewarisan, buku III tentang Hukum perwakafan, isi buku I tentang

Hukum Perkawinan terdiri atas 19 bab 170 pasal.40

Adapun alasan memilih empat sumber penetapan hukum dalam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pertama karena kitab-kitab fikih

merupakan bentuk perkembangan pemikiran hukum Islam dalam sejarah

perkembangan Hukum Islam. Kedua, karena ulama-ulama Indonesia

dianggap paling mengetahui kondisi Indonesia dari sisi tradisi ,

kebudayaan dan konteks masyarakatnya (sebab dipercaya bahwa

pemberlakuan hukum islam sangat dipengaruhi oleh faktor  budaya dan

konteks setempat). Ketiga sejalan dengan poin kedua, lewat jurisprudensi

diketahui bagaimana praktek yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Keempat, untuk mengetahui bagaimana negara-negra muslim lain

memberikan respon terhadap fenomena kontemporer yang berhubungan

dengan hukum perkawinan.41

Sedangkan kaitannya dengan pandangan ulama Indonesia, ada 166

ulama yang mewakili organisasi-organisasi Islam dan individu, kususnya

pimpinan pesantren, yang diwawancari oleh panitia, wawancara

dilakukan secara indivudual dan kolektif.42 Adapun tujuan penetapan

Kompelasi Hukum Islam adalah untuk penyatuan hukum (unifikasi).

Disamping itu juga sebagai upaya untuk membuat keputusan Hakim

sebagai ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusa

40Sehubungan dengan adanya Kompelasi Hukum  Islam di Indonesia, ada sejumlah
ketetapan yang yang berhubungan, yakni pertama, keputusan agama, keputusan bersama
ketua  Mahkama Agung dan  Menteri Agama No.07/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985, yaitu
ditetapkan di  Yogyakarta  pada tanggal 21 maret 1885, tentang penunjukan pelaksana proyek
pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi. Kedua,  intruksi presiden No.1 tahun
1991, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 juni 1991, tentang penyebar luasan Kompelasi
Hukum Islam. Ketiga, keputusan Mentri Agama No,154 tahu 1991, yang ditetapkan  di
Jakarta tanggal 22 juli 1991, tentang pelaksanan Instruksi Presiden Republik Indonesia
No.1/1991. Keempat, surat edaran.Deriktur Pembinanan Badan Peradilan Agama Islam
(BPAI):  NO.3694./EV/HK.00.3/AZ/91, tentang penyebar luasan Instruksi Presiden No.1
tahun 1991.40 Ada empat jalur dalam pengumpulan data untuk buku Kompelasi Hukum Islam
Indonesia, yaitu  (1) jalur kitab-kitab fiqih  (2). Jalur wawancara dengan Ulama-ulama
Indonesia, (3) jalur yurisprudensi Peradilan Agama, dan (4) jalur study banding ke negara-
negara yang mempunyai perundang-undangan di bidang yang dibahas dalam KHI, dalam hal
ini Maroko, Turki, Mesir. Bustanul Arifin,Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia:
Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya(jakarta:Gema Insani Press ,1996),h .59-60.

41Ibid., h. 58-60
42Hasan basri,”Perlunya Kompelasi Hukum Islam”.dalam mimbar ulama no.104s/X(april

1986), h.61.
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Pengadilan Umum.43 Sebenarnya kalau dilihat kebelakang,usaha

konifikasi hukum Islam pertama diusulkan oleh ibn al mukaffah,

(w.139/796), yaitu seorang sekretaris khalifah Abbasiyah, Abu Ja’far al

mansur (754-775) ibn al mukaffak mengusulkan agar di adakan unifikasi

(kesatuan hukum) dari sekian perbedaan pendapat yang ada,dan hasil

unifikasi ini menjadi hukum yang diberlakukan diseluruh negara.44setelah

melewati proses panjang akhirnya Imam Malik menulis kitabnya yang

terkenal al-Muwatta’, meskipun Imam Malik menolak di berlakukannya

isi buku ini kepada seluruh  muslim.45

Salah satu ktitik yang muncul  terhadap keberadaan KHI  adalah

dari tinjauan teori dan tata urutan  perundang-undangan Indonesia,

dimana KHI  ini ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden. Padahal dari

kekutan hukum dan urutan perundang-undangan, Intruksi Presiden

berada di urutan  keeenam setelah UUD RI tahun 1945.ketetapan MPR

(TAP-MPR), undang-undang  peraturan pemerintah pengganti  undang-

undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden.46 Karena itu KHI

mempunyai kekuatan hukum  yang lemah, dari segi isi, instruksi berisi

hal-hal konkrit yang sangat spefesifik  dan teknis sifatnya  sementara

undang-undang berisi hal-hal yang lebih umum  dan abstrak.47

43Bustanu arifin,”pentadbiran undang-undang islam di indonesia”.dalam ahmad
muhammad ibrahim  dan Abdu; Munir Yakub,(ids) ,the adminustration of islamic lows(kuala
lumpur: institute of islamic understanding malaysia (IKIM),1997), h.114.

44Joseph Schacht, Introdukction to Islamic Law (oxford: clarendon press 1946).h. 55:N.i
coulson,A.histori of islamic laws (edin burtgh :edin burgh unifersity 1964).h. 52: Marshal
G.S.hotd gson .the fenture of islam (chicago:university of chicago fress 1977).1:284-5.

45Dawoun Al alami and Doreen Hincliffee,Islamic Marriageand Divorce Laws of the
Arab Word (london,the hague,boston :kluerlaw internasional ,1996) h. 35-36 Mazherudin
Sidiqq, Ffreface  to Muwaatta’ ? Imam Malik, diterjemahkan dan diberi catatan oleh
Muhammad Rahimudin (New Delhi Kitab Bhavan ,1989), h. iv-v.

46Misalnya lihat C.S.T.kansil, pengantar ilmu hukum  dan tata hukum indonesia,(Jakarta
balai pustaka:,1980), h.52.

47A.Hamid.S.Attamimi,”Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem
Hukum Nasional Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-Ungangan Indonesia
“dalam amrullah muhammad,( ed) Dimensi Hukum Islam, h.153, Seperti dicatat
sebelumnya  pada awalnya Belanda mengakui dan memberlakukan  hukum Islam bagi
pemeluknya,  tetapi lambat laun pemberlakuan itu sedikit demi sedikit dicabut, yang akhirnya
yang tahun 1913 dicabut secara keseluruhan dan hanya mengikuti hukum adat .47 Kemudian
muncul UU No.22 tahun 1946  sebuah Undang-undang yang menekankan aturan administrasi,
UU No.1 tahun 1974  dapat disebut sebagai Undang-Undang pertama yang berbicara tentang
materi perkawinan, namun harus dicatat bahwa  lahirnya materi Undang-undang perkawinan
baru tahun 1974. .
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Masyarakat Indonesia telah lama menginginkan adanya Undang-

undang  yang mengatur tentang perkawinan. Keinginan ini misalnya

tercermin dalam tuntutan beberapa organisasi ,khususnya organisasi-

organisasiwanita yang membicarakan  sampai ke Dewan Rakyat

(volkasraad). Kongres wanita Indonesia tahun 1928, misalnya membahas

keburukan-keburukan yang terjadi dalam  perkawinan menurut Islam,48

yakni akibat buruk dari perkawinan anak-anak (di bawah umur ) ,akibat

kawin paksa, akibat poligami , dan akibat talak sewenang-wenang dari

suami.49 Oleh karena itu tokoh  yang telah lama mengkritik keburukan

perkawinan paksa poligami dan talak.50

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa lahirnya Perundang-

undangan Perkawinan Indonesia secara umum adalah karena dorongan

dan tuntutan dari sebagian masyarakat Indonesia  dan sejumlah organisasi

,khususnya organisasi kewanitaan  dari berbagai profesi. sebaliknya ada

juga sejumlah  masyarakat lain yang memandang  negatif  terhadap usaha

pembaharuan hukum perkawinan tersebut. Tidak mengherankan jika ada

sikap pro dan kontra terhadap sejumlah isi dan keberadaan perundang-

undangan perkawinan  Indonesia masih ada sampai sekarang ,meskipun

pro dan kontra yang muncul akhir-akhir ini juga dipengaruhi salah

satunya oleh semakin  gemcarnya gerakan feminisme.

Selanjutnya adalah masa Reformasi sampai Sekarang. Pada masa

Reformasi ini, maka ada usulan penghapusan P.P .No 10 tahun 1983 yang

mengatur   tentang izin Perkawinan  (poligami) dan Perceraian bagi PNS.

Usulan ini muncul dari Wanita Muslimat Partai Bulan Bintang,

Kelompok ini menginginkan diberlakukannnya poligami tanpa ada

pembatasan seperti dalam PP. No. 10 tahun 1983.Lebih dari itu usulan

yang menghendaki diadakan revisi terhadap UU. No. 1 tahun 1974 dan

KHI, karena ada yang berpandangan bahwa poligami merupakan alat

48Apa yang dimaksud dengan menurut hukumiislam disini adalah hukum praktek  orang-
orang Islm Indonesia  yang di dasarkan pada konsep-konsep kitab fiqih konvensional.

49Arso Sosroadmojo  dan A.Wasit Aulawi ,Op. cit., ,h. 9.
50Stuers ,Op. cit., ,h. 53.
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yang tepat untuk menyelesaikan masalah Indonesia sekarang bahwa

jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki.51

Ada juga yang berpendapat bahwa poligami adalah urusan pribadi

yang tidak dapat diatur oleh negara, Namun demikian itu dapat dijawab

dengan positive right negara untuk mengatur masalah perkawinan untuk

kepentingan pelaksanaan HAM. Perlu juga diperhitungkan bahwa akibat

dari poligami bukan hanya ditangggung keluarga tetapi ditangggung juga

oleh publik.52Ada lagi yang berpendapat bahwa PP.NO.10 tahun1983,

dianggab tidak dapat melindungi hak perempuan, bahwa peraturan ini

bumerang bagi PNS dan anak-anaknya, malah melahirkan maraknya

perselingkuhan, perempuan simpanan dan nikah siri.

Seiring dengan mencuatnya kepermukaan perdebatan masalah PP.

No. 10 tahun 1983, isu untuk merevisis UU. No. 1 tahun 1974, Kompilasi

Hukum Islam mencuat kepemukaan, akhirnya draff rancangan revisi

terhadap KHI telah berhasil dirancang oleh TIM Departemen Agama RI,

yang berjumlah 23 bab dan 150 pasal, di samping itu juga ada Draf dari

tim Pengarusutamaan Gender (PUG)53, yang dikenal dengan Counter

Legal Draft (CLD) KHI

Dari uraian tentang pembaharuan sistem hukum keluarga diatas,

maka dapat dipahami bahwa pembentukan sistem hukum keluarga yang

ada di Indonesia dalam proses yang panjang, dan berkembang dari masa

51Reformasi yang dimaksud adalah masa sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru,
sampai tahun 2007, hingga masa Presiden Susilo Bambang Yudoyuno. Namun pendapat
tersebut ditanggapi dengan hasil penelitian bahwa kelebihan wanita dari kaum laki-laki
Psekitar 3,7% aadalah berumur 50 tahun ke atas, oleh karena itu poligami yang demikian bias
rasional dan sejalan dengan kontektualisasi ayat 3 surat al-Nisa’ yang mempunyai asbabun
nuzulnya untuk menanggulangi banyaknnya janda dan anak yatim akibat perang Uhud, lihat ,
Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum
Perkawinan di Dunia Muslim: Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif, (Yogyakarta:
Tazzafa, 2013), h. 80-81

52Contoh saja kehancuran keluarga karena akibat poligam , yang berimbas bukan hanya
kepada keluarga saja tetapi terhadap masyarakat juga. Ibid., h. 82.

53Yang terdiri dari tiga buku, buku I tentang perkawinan, 116 pasal, buku kedu
tentang hukum kewarisan yang terdiri 8 bab dan 42 pasal. Kedua draff diatas telah
beredar dan bahan diskusi masyarakat Indonesia sebagai bahan masukan untuk KHI, perlu
menjadi catatan bahwa draff yang diajukan oleh CLD dirumuskan berdasarkan maqosid al-
Syariah (tujuan-tujuan syariah), dengan menegakkan nilai perinsip keadilan sosial,
kemaslahatan ummat, kerahmatan semesta dan kearifan lokal, dengan menggunakan empat
pendekatanan utama yaitu jender, pluralism, HAM dan demokrasi, dan rumsan ini telah
dipublikasikan pada bulan September 2004,sebagai respon terhadap pandangan sebahagian
ulama’ yang tidak setuju dengan isi CLD KHI.
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ke masa sesuai konteks waktu. Melacak dan menganalisis historis

lahirnya suatu konsep atau teks dengan latar belakangnya yang erat

hubungannya dengan kekuasaan, ideologi dan sosial inilah sejalan dengan

teori "analisis wacana".

Setelah dianalisa ada tiga alasan yang mendasari mengapa revisi

atau pembaharuan terhadap KHI merupakan agenda mendesak, yaitu

pertama: beberapa pasal dalam KHI berseberangan dengan prinsip-prinsip

dasar dalam Islam yang banyak terdapat dalam litelatur al-Qur’an yaitu

prinsip persamaan (al-Musawah), prinsip persaudaran (al-Ikha’), prinsip

keadilan (al-‘Adl), kemaslahatan, penegakan HAM, pluralism, al-

Taaddudiyah dan kesetaraan jender. Ditemukan bebrapa pasal dalam KHI

yang bias jender, pasal-pasal tersebut harus  dihapus agar diskriminasi

dan marjinalisasi terhadap perempuan tidak terlembaga secara formal

dalam regulasi perundang-undangan. Kedua: KHI tidak parelel dengan

produk perundang-undangan  baik hukum nasional maupun hukum

internasional., Ketiga: Konstruksi KHI belum dikerangkakan sepenuhnya

dari sudut pandang masyarakat Islam di Indonesia, akan tetapi lebih

mencerminkan penyesuaian fiqh Timur Tengah dengan dunia Arab

lainnnya.

4. Relevansi Pemahaman Hadis dalam Pembaharuan Sistem Hukum

Keluarga di Indonesia.

Bila implikasi tanggung jawab terhadap kepemimpinan rumah

tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, maka relevansinya dalam

pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, adalah terjadinya

perubahan konsep yang mengutamakan laki-laki (suami) menjadi konsep

yang setara antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri). Oleh karena

itu pembahasan pada bagian ahir penelitian ini tentang relevansi

pemahaman hermeneutika tentang hadīs tanggung jawab nafkah serta

implikasinya terhadap kepemimpinan dalam sistem pembaharuan hukum

keluarga di Indonesia, hingga menjadi produk pembaharuan hukum

keluarga melalui pemahaman hermeneutik hadis Fazlur Rahman, dengan

pendekatan historis, sosiologis, psikologis dan ekonomis.

Pembaharuan hukum tersebut adalah: Kajian hukum relevansi dari

hasil penelitian terhadap masalah yang kontroversi dan sudah mengakar
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pada meinsade masyarakat pada umumnya tentang keutamaan laki-laki

(suami), yaitu tentang tanggung jawab nafkah, kedudukan suami isteri,

perceraian dan nusyuz, wali nikah serta sistem pembahagian waris.

1. Tanggung jawab nafkah

Untuk membahas tentang tanggung jawab nafkah dalam rumah

tangga, akan diuraikan lebih dahulu tentang hukum perkawinan yang

ada di dunia Arab pra Islam hingga datangnya Islam. Setidaknya

terdapat lima bentuk perkawinan yang berlaku di dunia Arab, yaitu

pertama: perkawinan yang ditentukan masa berlakunya, setelah

masanya habis, maka perkawinan bubar dengan sendirinya, yang biasa

dilakukan oleh masyarakat Arabia selama masa perjalanan jauh. Anak-

anak dari perkawinan ini pada umumnya diketahui dari ibunya, karena

ayahnya akan pergi setelah masa berlalunya perkawinan tersebut.

Kedua: adalah perkawinan badal, yaitu seorang laki-laki

meminta laki-laki lain untuk melepaskan isterinya untuk dikawininya

dan sebaliknya, Ketiga: perkawinan sighar yaitu laki-laki

mengawinani anak perempuan atau saudara perempuan laki-laki lain

dengan syarat dia mengawinkan anak perempuan atau saudara

perempuannnya kepada orang tersebut, tanpa mahar. Keempat:

za’inah, yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang

berhasil ditawan sewaktu perang, dengan tanpa mahar. Kelima:daizan

yaitu perkawinan yang menetapkan apabila suami meninggal, maka

anak tertua berhak mengawinai isterinya.54

Dari bentuk-bentuk perkawinan yang ada pada masa sebelum

datang Islam di atas, menunjukkan bahwa perempuan Arabia tidak

memiliki status hukum dan pertanggung jawaban yang jelas. Ketika

Islam datang membawa pembaharuan dengan memberikan aturan

tentang perkawinan dan rumah tangga, siapa saja yang boleh dan

dilarang dinikahi,55aturan tentang tanggung jawab nafkah,56 yang

diformulasikan dalam kontek budaya patrilineal, agar dapat diterima

masyarakat masa itu.

54Isna Wahyudi, Op.cit., h. 51, secara lengkap dijelaskan pada bab sebelumnya.
55Q.S: al-Nisā’:23
56Q.S: al-Baqarah,: 228, 233, al-Nisa’: 19, al-Thallaq: 6-7,
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Nabi Muhammad hidup pada konteks budaya Arabia yang

patrilineal, yang merupakan situasi yang harus dikonsolidasikan,

bukan dilembagakan, oleh karena itu adanya hadīs Nabi yang terkait

dengan masalah keluarga, termasuk masalah nafkah, merupakan

jawaban dan solusi permasalahan yang ada pada kondisi ketika itu.

Maka ketika kasus Hindun dalam hadīs yang diteliti di atas, Nabi

memberikan solusi bahwa isteri boleh mengambil harta suami untuk

kebutuhan keluarga, bila suami kikir dalam memberi Nafkah, serta

hadīs selanjutnya yang memberikan informasi bahwa nafkah suami

adalah hak bagi isteri.

Demikian juga dengan hadīs-hadīs lainnya yang mendukung

hadis yang diteliti, menyatakan keutamaan seorang suami untuk

memberi nafkah kepada keluarga, hal ini adalah pembaharuan Nabi

dalam rangka mengangkat martabat dan status hukum kaum

perempuan ketika itu dalam konteks sosial budaya masyarakat Arab

yang patrilineal. Pada sisi lain juga Nabi menggambarkan juga bahwa

pada situasi yang sama, terdapat isteri yang bekerja dan menafkahi

keluarga dan itu mendapat apresiasi dari Nabi, yang tergambar dalam

jawaban Nabi atas pertanyaan Ummu Salamah tentang ia yang

menafkahi keluarganya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadīs-hadīs Nabi yang

disampaikannnya selalu memperhatikan konteks sosial budaya yang

ada, serta aspek psikologis masyarakat, ketika itu. Hal ini dapat

dianalisa dari kasus Hindun dan Umu Salamah dalam hadīs yang

diteliti di atas. Nabi memberikan solusi yang memiliki aspek keadilan

dan humanis, secara psikologis, Hindun tidak akan merasa dihantui

oleh perasaan bersalah yang terus menerus, karena ia mengambil harta

suaminya yang kikir menafkahi keluarganya, tanpa sepengetahuan

suaminya. Demikian juga dengan kasus Ummu Salamah, Jawaban

yang diberikan Nabi secara psikologis akan memberikan semangat

kepadanya, ia mendapatkan apresiasi, bahwa perbuatannya tidaklah

sia-sia.

Sosial budaya pada masa awal Islam, kekuatan fisik adalah

ukuran kekuatan seseorang, mencari nafkah pada waktu itu adalah hal
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yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan fisik, dengan budaya

berdagang yang ditempuh dalam jarak yang jauh, melalui hutan

belantara, tentulah hanya laki-laki yang dapat melaksanakan pekerjaan

mencari nafkah. Kondisi ini menjadikan perempuan atau isteri sangat

tergantung dengan suami secara ekonomi keluarga dan menjadi alasan

bagi pengekangan terhadap isteri atau perempuan untuk keluar rumah

dan ambil peran disektor sosial keluarga.

Sejarah menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah,

perempuan juga ada yang bekerja di luar rumah, isteri Rasulullah Saw.

Siti Khadijah adalah pebisnis yang sukses, sebagaimana dijelaskan di

atas. Ummu Salim bin Malhan adalah perias pengantin, Zainab bin

Jahsy bekerja sebagai Penyamak binatang, Raithah isteri dari Abdullah

bin Mas’ud bekerja sebagai pencari nafkah tunggal bagi keluarganya.

Ummu Salamah isteri Nabi, Laila al-Ghafariyah, Ummu Sinam al-

Aslamiyah yang berperan dalam peperangan.Hal ini berlanjut pada

saat Nabi telah wafat, pada masa Umar bin Khattab ia mengangkat

Asy-Syifa’, seorang perempuan yang pandai menulis menjadi kepala

pasar di kota Madinah.

Fakta historis di atas menunjukkan bahwa kewajiban dan

tanggung jawab laki-laki mencari nafkah, bukanlah larangan bagi isteri

atau perempuan untuk mencari nafkah ataupun berperan di bidang

sosial lainnya. Tentu saja perempuan dan laki-laki sama-sama

diperintahkan untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, sama

diperintahkan menjaga sikap dan kehormatan, sama diperintahkan

menahan pandangan, sama tidak melakukan perbuatan zina, sama

bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing.57

Laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk saling tolong

dalam kebaikan, demikian juga dalam kehidupan perkawinan,

keduanya harus saling tolong-menolong, untuk menjalankan kewajiban

dan tanggung jawab dalam rumah tangga, salah satunya tanggung

jawab nafkah dan mendidik anak-anak. ketika suami dalam kesulitan

dan tidak mampu untuk menafkahi keluarga, maka ada pilihan lain

57Q.S: al-Nahl: 97, al-Ma’idah: 2, al-Taubah: 71, al-Mumtahanah:12, al-Hujurat:13,
alMu’min: 40, al-Ahzab: 35-36



287

agar perkawinan tetap utuh dan menciptakan tujuan dari perkawinan

itu sendiri, dengan berperannnya isteri dalam mencari nafkah, dan

dapat saja ketika keadaan mengharuskan, maka suami isteri bertukar

peran.

Konteks Indonesia, masalah perkawinan dan nafkah  diatur

dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 30-34, dan Kompilasi Hukum

Islam secara rinci meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-

macam nafkah, isteri membebaskan suami dari menafkahinya. Dalam

pasal 80 ayat: 4 dinyatakan bahwa “ sesuai dengan penghasilannnya

suami menanggung,

a. Nafkah, kswah dan tempat kediaman bagi isteri

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan

bagi isteri dan anak,

c. Biaya pendidikan badi anak

Sementara ayat:7, menyatakan bahwa “kewajiban nafkah

tersebut gugur, pabila isteri berlaku nusyuz”, hal ini diperkuat juga

dengan pasal 84 ayat:2, yang menyatakan bahwa, “ selama isteri

nusyuz kewajiban suami terhadap isterinya” tersebut pada pasal 80

ayat: 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan

anak. Meski nafkah menjadi kewajiban suami, namun isteri juga dapat

membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahinya. Sebagaimana

pada pasal 80 ayat: 6, menyatakan isteri dapat membebaskan suaminya

dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat: 4

huruf a dan b.58

Dalam ketentuan lain dalam KHI, diatur juga ketentuan

perjanjian pemisahan harta bersama pada waktu atau sebelum

perkawinan, namun dalam KHI menetapkan bahwa kewajiban suami

untuk menafkahi isterinya tidak menjadi gugur, walaupun harta yang

diperoleh masing-masing pihak dapat dipisahkan dan dimiliki penuh

oleh pemiliknya. Hal ini disebutkan dalam pasal 84, ayat: 1

menyatakan,”Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai harta

bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh

58Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 151-153
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menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga”.59

Dengan demikian dinyatakan dalam KHI bahwa suami wajib

memberikan nafkahkepada isteri dan anaknya berupa pakaian, tempat

tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan

biaya pendidikan anak. Meskipun ada perjanjian pemisahan harta,

namun kewajiban tersebut tetap berlaku selama masa perkawinan.

Hanya saja KHI tidak mengatur besara jumlah nafkah isteri dan anak

tersebut, hal ini dapat dimengerti karena biaya berbagai kebutuhan

tersebut sangat relatif dan berbeda sesuai dengan waktu, tempat dan

yang dinafkahi.

KHI juga mengatur kemungkinan pemisahan harta bagi isteri

yang bekerja atau berpenghasilan, dengan ketentuan tidak

menggugurkan tangggung jawab nafkah bagi suami, dalam artian

suami tetap membiayai kebutuhan rumah tangga. Dalam KHI

dijelaskan bahwa terhentinya kewajiban nafkah bagi suami apabila

isteri berlaku nusyuz. Dengan demikian bila perjanjian pemisahan

harta dilakukan, maka isteri memiliki harta yang terpisah dari suami, ia

bebas untuk mempergunakannnya, dan ia tetap dapat nafkah dari

suami. Namun tentang nusyuz hanya terhadap isteri saja, tidak ada

aturan dalam KHI tentang nusyuz-nya suami, hal ini karena istilah

nusyuz dipahami hanya isteri saja. Padahal dalam hadīs tidak ada

satupun yang menjelaskan bahwa nusuz-nya isteri menggugurkan

kewajiban nafkah seorang suami.

Berikut perbandingan ketentuan Nafkah dalam hadīs dan KHI

No Hadis KHI

1 Memberi Nafkah Wajib
bagi suami

Memberi Nafkah Wajib bagi
suami

2 Nafkah mencakup: pakaian,
makanan yang mencukupi
kebutuhan hidup dan tempat
tinggal

Nafkah mencakup: pakaian
(kiswah), tempat tinggal, biaya
rumah tangga, biaya perawatan,
biaya pengobatan, pendidikan
anak

59Ibid., h. 152
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3 Nafkah suami kepada isteri
dan keluarga bernilai
sedekah dan sebaliknya
nafkah isteri kepada suami
dan keluarga bernilai
sedekah

Isteri dapat saja membebaskan
suami dari kewajiban memberi
nafkah, namun isteri juga
diperkenankan untuk membuat
perjanjian tertulis mengenai
pemisahan harta hak milik

4 TTTidak terdapat hadīs yang
menyatakan bahwa nusyuz
menghilangkan hak nafkah
isteri

Apabila isteri berlaku nusyuz
maka tidak berhak mendapat
Nafkah

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk nomor 1 dan 2 terdapat

persamaan antara hadīs dan KHI, hanya saja rincian nafkah dalam KHI

lebih dirinci lagi, sementara dalam hadīs hanya tiga jenis. Di

sebutkannnya hanya tiga kebutuhan dalam hadīs tersebut, tidak

terlepas dari konteks historis ketika hadīs tersebut diucapkan Nabi.

Kebutuhan pokok ketika Nabi mengucapkan hadīs tersebut berbeda

dengan keadaan sekarang, kebutuhan rumah tangga semakin banyak

dan luas cakupannnya. Hanya saja dalam hadīs dan KHI, sama

menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut sesuai dengan

kadar kemampuan suami.

Sementara poin ketiga dalam hadīs nafkah yang diberikan

bernilai kebaikan yang sama dengan sedekah, dalam KHI menyatakan

bahwa isteri dapat saja membebaskan suami dari tanggung jawab

nafkah, tentu saja hal ini dengan kerelaan isteri dan kemauan sendiri

dan isteri dapat membuat perjanjian pemisahan harta. Hal ini dapat

dipahami karena nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri,

dan tidak sebaliknya, oleh karena itu bila isteri memiliki penghasilan

sendiri, maka dapat saja dia menggunakannnya sesuai kepentingan dan

terpisah dari harta suami.

Untuk poin ke empat, peneliti tidak menemukan ayat ataupun

hadīs yang menyatakan bahwa perilaku nusyuz-nya isteri itu

menggugurkan haknya mendapatkan nafkah. Dalam hadīs bahwa

nafkah dapat gugur apabila seorang isteri ditalak ba’in kubra (talak

tiga) oleh suami, sebagaimana hadīs Nabi pada kasus Fatimah binti



290

Qais.60 Karena putusnya hubungan perkawinan dengan talak ba’in

tersebut, maka tidak ada lagi keterikatan antara keduanya masalah hak

dan kewajiban.

Dari perbandingan hadīs dan KHI di atas dapat dipahami secara

historis, sosiologi dan realis bahwa tanggung jawab nafkah ada pada

suami, oleh karena itu kepemimpinan rumah tangga juga ada pada

suami. Maka wajar saja dalam UU No.11994 dan KHI menyatakan

bahwa tangggung jawab nafkah adalah suami, pemimpin /kepala

rumah tangga adalah suami. Namun dalam hadīs, UU No.1 tahun 1994

dan KHI tidak ada penjelasan sanksi atau ketetapan hukum bagi suami

yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah tersebut (dalam arti tidak

melaksanakan tanpa alasan yang sah).

Apabila kembali kepada tujuan dari perkawinan baik dalam

UU.No1 tahun 1994 dan KHI, bahwa perkawinan adalah untuk

mewujudkan rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah

wa rahmah, maka tanggung jawab yang ada dalam perkawinan

tersebut harus dijalankan. Untuk menjalankan tanggung jawab

tersebut, maka perlu adanya kerjasama yang seimbang antara suami

dan isteri, saling membantu, saling melengkapi, demikian juga

masalah nafkah keluarga. Ketentuan bahwa tanggung jawab nafkah

ada pada suami dapat saja tanggung jawab tersebut menjadi tanggung

jawab bersama suami dan isteri, atau isteri saja, hanya saja memiliki

konsekwensi bagi yang tidak melaksanakan kewjiban tersebut harus

ada. Dengan demikian implikasi dari tidak ditunaikannya kewajiban

dapat saja adanya konsep hak cerai bagi isteri dan perlakuan nusyuz

bagi suami yang selama ini hak cerai ada pada suami dan perlakuan

nusyuz selalu ada pada isteri saja.

Realita yang ada, pemahaman tentang tanggung jawab nafkah

ada pada suami masih sangat kuat dalam masyarakat, angapan bahwa

isteri tidak perlu peduli terhadap tangggung jawab tersebut,

melegitimasi sebagian masyarakat yang menganggap isteri cukup

menunggu di rumah, tanpa perlu berintraksi sosial. Sebaliknya ada

60Muslim, Op. cit., h. 791
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juga sebahagiam masyarakat yang walaupun telah ada dalam UU dan

KHI bahwa suami adalah penanggung jawab nafkah keluarga, tetapi

suami tetap malas berusaha, bekerja mencari nafkah dengan

mengandalkan nafkah dari isteri. Oleh karena itu solusi dari kedua

penomena yang ada diatas, maka tanggung jawab nafkah keluarga

dapat saja dibebankan kepada dua belah pihak antara suami isteri,

dengan konsekwensi memiliki hak yang seimbang.

2. Kedudukan suami isteri

Status kepemimpinan dalam rumah tangga atau kepala keluarga

selalu terkait dengan kewajiban memberi nafkah, nafkah menjadi

syarat bagi seorang pemimpin atau kepala rumah tangga. Secara

historis bangsa Arab ketika Islam datang menganut sistem

kekeluargaan yang patrilineal, yang memiliki kesempatan dan

kekuatan untuk mencari nafkah dan ia menjadi kepala/pemimpin

keluarga adalah laki-laki. Oleh karena itu laki-laki (suami) menjadi

orang yang hebat dan memiliki kekuasaan dalam rumah tangga.

Islam datang membawa suatu perubahan ketika rumah tangga

muslim terbentuk, maka secara otomatis ada tanggung jawab yang

harus dipikul untuk meujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Tangung

jawab tersebut akan dipertanggung jawabkan dan mendapat

perhitungan atau resposibility atas pelaksanaannya baik suami ataupun

isteri.

Hadīs Nabi yang berbicara tentang tanggung jawab nafkah dalam

penelitian ini sebagai respon fenomena yang ada pada zaman Nabi,

tanggung jawab nafkah secara historis dan sosiologis dibebankan

kepada laki-laki (suami), perempuan (isteri) ketika itu sangat

membutuhkan financial dari laki-laki (suami) disebabkan karena

keterbatasannnya. Ketika konteks  berubah seiring waktu, perempuan

mempunyai kesempatan untuk memiliki skill, dan perubahan dalam

mendapatkan nafkah juga berdasarkan skill maka hal itu dapat saja

dilakukan oleh laki-laki (suami) ataupun perempuan (isteri).

Hal yang demikian akan berimplikasi terhadap kepemimpinan

dalam rumah tangga, karena nafkah itu berkaitan dengan status

kepemimpinan rumah tangga. Apalagi sistem keluarga dalam Islam itu
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menganut sistem bilateral/parental,61 implikasinya bahwa garis

hubungan dalam keluarga bukan patrilineal ataupun matrilineal. Maka

relevansinya dalam pembaharuan hukum keluarga terutama di

Indonesia, bahwa konsep yang ada hendaklah konsep yang setara

antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri).

Sedangkan dalam  Undang-undang  No.1 tahun 1974 pasal 31

ayat (3) dan KHI Bab XX pasal.79 ayat (1) tentang Kewajiban Suami

isteri dinyatakan: Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah

tangga. Sementara dalam UU 1974 pasal 31 ayat 1 dan KHI pasal 79

ayat 2 dinyatakan: Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan

hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Bila dicermati pasal-pasal dan ayat-ayat Undang-undang di

atas, maka dalam UU 1974 pasal 31 ayat (3) dan KHI pasal 79 ayat (1)

yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan

isteri adalah ibu rumah tangga, tidak seimbang dengan ayat (1) pasal

31 dan KHI ayat (2) pasal 76, yang menyatakan bahwa hak dan

kedudukan isteri itu seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

Bila bunyi pasal tersebut di atas dengan kata “kepala keluarga”

sedangkan yang isteri adalah “ibu rumah tangga”, akan menimbulkan

interpretasi adanya majikan dengan bawahan, yang berkuasa dan yang

dikuasai. Padahal dalam pasal lainnya disebutkan bahwa hak dan

kedudukan mereka adalah seimbang. Oleh karena itu pembaharuan UU

pasal 31 ayat (3) dan KHI pasal 79 ayat (1) menjadi pasal yang tidak

lebih memiliki makna yang menjadikan salah satu fihak yang merasa

direndahkan. Maka dalam pasal tersebut cukup dengan pernyataan

bahwa suami isteri bertanggung jawab atas keluarga dan rumah tangga

mereka.

61Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadis, (Jakarta:
Timtamas, 1982), h. 15-16, Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam
Lingkup Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 37.
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3. Hak Cerai dan Nusyuz

Dalam Islam perceraian adalah perbuatan halal yang tidak

disukai Allah.62Oleh karena itu perceraian diatur dalam Agama

maupun Undang-Undang Negara. Pada era Arabia Pra Islam, laki-laki

menikmati kekuasaan mutlak dalam masalah perceraian, yang

mendorong penyalahgunaan secara terus menerus, bebagai alasan yang

mereka lakukan untuk menceraikan isteri mereka. Mulai dari alasan

tidak mendapatkan cinta yang mereka cari, adajuga yang mengawini

perempuan yang mereka kira muda dan cantik, ternyata tua dan lusuh,

lalu mereka menceraikannnya.63Mereka dapat menceraikannya dan

mengambilnya kembali dan berulang-ulang.

Beberapa bentuk perceraian di Arabia pra Islam, pertama:

Khul yaitu perceraian yang di dalamnya perempuan dapat melepaskan

diri dengan membayar kembali maharnya kepada suaminya.64Kedua

Ila’, perceraian suami bersumpa akan meninggalkan isterinya dan

tidak akan mendekatinya dalam jangka waktu tertentu, sehingga isteri

menjadi sengsara karena tidak ada status, tidak memiliki suami dan

bukan pula ditolak.65Zhihar, dalam perkawinan ini seorang laki-laki

mengatakan isterinya mirip dengan punggung ibunya, akibatnya

isterinya tidak halal baginya untuk selama-lamanya sebagaimana ibu

suaminya.66

Pada masa Arabia pra Islam perempuan yang dicerai tidak

mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, laki-laki dibebaskan dari

tanggung jawab keuangan terhadap isteri yang dicerainya, hal ini

berlangsung terus menerus.67Isteri yang dicerai akan mengalami

kesulitan ekonomi apabila tidak segera menikah lagi, hal ini

ابغض الحال ل الى هللا تعا لى الطال ق62 : Abi Daud, Sunan Abi Daud, no. 1862, 1863
63Al-Dahlawi, Hujjatullah al-balighah, Juz II, (Qahirah: Dar al-Turas, 1355H), h.138

64Perceraian seperti ini menurut Musthafa al-Siba’i dapat saja peninggalan dari
perkawinan uxorilokal atau matri lokal di Arabia Pra Islam, seorang perempuan dan saudara
laki-lakinya berhak untuk menolak suami, tetapi setelah masa transisi kekuasaan beralih
kepada ayah atau wali. Perempuan dapat meminta suami untuk menceraikannnya dengan
memberi konpensasi kepada suami, tetapi suami masih memiliki hak untuk menolak.Musthafa
al-Siba’i, al-Mar’ah baina al-Fiqh wa al-Qanun Dirasah Syar’iyyahwa Qanuniyyah wa
Ijtima’iyyah, (T.tp: Maktabah al-‘Arabiyah, t.th), h. 22

65Jangka waktu meninggalkan tersebut, kadang sampai satu, dua atau tiga tahun, Isna
Wahyudi, Op. cit., h. 63

66Jawad., Op. cit., h. 104
67Ibid., h. 3
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dikarenakan tidak adanya nafkah pasca dicerai dan ketiadaan iddah

bagi isteri yang dicerai, terlebih apabila perceraian terjadi ketika ia

hamil.68 Tentu saja keadaan yang demikian sangat membebani pihak

perempuan atau isteri.

Al-qur’ān datang melakukan reformasi terhadap berbagai

bentuk perceraian di atas, antara lain adalah membatasi talaq yang

sebelumnya tanpa batas menjadi yang dapat dirujuk yaitu dua kali.

Larangan terhadap praktek zhihar dengan mewajibkan kaffarat bagi

suami yang melakukannnya.69 Demikian juga al-Qur’ān membatasi ila'

sampai dengan empat bulan,70melarang praktek al-‘adhl,71 kemudian

al-Qur’āan mempertahankan hak perempuan untuk meminta

pembebasan.72

Ayat-ayat al-Qur’ān yang berbicara masalah perceraian pada

umumnya adalah mengatur tentang tata cara pemberian nafkah dan

pertanggung jawaban suami yang harus dilaksanakan terhadap isteri

yang dicerai dan anak-anaknya, daripada alasan perceraian.  Tidak ada

tuntunan Al-Qur’ān yang memperbolehkan suami menceraikan isteri

atas kemauan dan niatnya sendiri, yang sering dianggab bahwa

menceraikan isteri  adalah hak suami, jadi bila suami menghendaki

hak cerai ada pada suami,  sementara isteri tidak memiliki hak yang

demikian.

Dalam kontek Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI), telah ada perubahan tentang hak dalam

perceraian, isteri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang

diatur dalam Undang-undang, demikian juga suami yang ingin

mentalak  isterinya. Dalam bab XVI tentang putusnya perkawinan

dijelaskan pada pasal 113: “Perkawinan dapat putus karena, a.

Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan Pengadilan”, pasal 114

diayatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian

68Esposito, Op. cit., h. 14
69Jika ingin kembali menarik perkataannya adalah dengan memerdekakan budak, pusa

selama dua bulan berturut-turut, atau bila tidak mapu dengan memberi makan kepada
empuluh orang miskin, Q.S: al-Mujadalah:2-4.

70Q.S: al-Baqarah: 226-227
71Q.S: al-Baqarah: 232
72Q.S: al-Baqarah: 229
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dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal

115:”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak”.

Sementara alasan-alasan terjadinya perceraian diatur dalam pasal

116 sebagai berikut: a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk,

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; b.

Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat

hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah

perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman

atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah

satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. Antara

suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g.

Suami melanggar talak ta’lik; dan, h. peralihan agama atau murtad

yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dengan demikian menurut Kompilasi Hukum Islam di atas, ada

delapan alasan dapat terjadinya perceraian, dalam alasan tersebut tidak

ada disebutkan bahwa perbuatan nusyuz menjadi alasan yang dapat

dibenarkan terjadinya perceraian. Realita yang ada dalam masyarakat

bahwa gugatan cerai dari pihak suami biasa dipahami dengan nusyuz-

nya isteri. Padahal nusyuz yang dimaksud dalam pasal 84 bukanlah

alasan yang dapat menjadikan perceraian sebagaimana dalam pasal

116 di atas.

Nusyuz yang dimaksud dalam pasal 84, adalah terkait dengan

kewajiban seorang isteri sebagaiman dijelaskan pada pasal 83: “(1)

Kewajiban utama bagi isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada

suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; (2) Isteri

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari

dengan sebaik-baiknya.
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Sementara dalam pasal 84 disebutkan,” (1) Isteri dapat dianggap

nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan

yang sah; (2). Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap

isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) hurup a dan b tidak berlaku

kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya; (3). Kewajiban suami

tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak

nusyuz;(4). Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri

harus didasarkan atas bukti yang sah”.

Dari pasal 83 dan 84 di atas, dipahami bahwa nusyuz-isteri

adalah dikarenakan isteri tidak menjalankan kewajibannya terhadap

suami, oleh karena itu selama isteri dianggab nusyuz, suami bebas dari

kewajibannya sebagaimana terdapat dalam pasal 80 ayat (4), dengan

demikian isteri tidak berhak mendapat nafkah.

Meneliti dari pasal-pasal yang ada di atas ada beberapa hal yang

perlu menjadi perhatian, pertama: nusyuz bukanlah salah satu alasan

dalam mengajukan gugatan cerai oleh suami, yang selama ini banyak

dipahami oleh para hakim (in.sic.) dan masyarakat. Alasan perceraian

yang dibenarkan oleh undang-undang adalah sebagaimana diuraikan di

atas. Pemahaman yang demikian ini memiliki dampak negatif kepada

pihak isteri, isteri adalah pihak yang dianggab memiliki kesalahan

ketika ada gugatan cerai yang diajukan oleh suami, isteri dianggab

membangkang dan tidak dapat mengurus rumah tangga. Padahal

nusyuz bukanlah termasuk dalam alasan yang dibenarkan dalam

gugatan cerai, sebagaiman diatur oleh undang-undang.

Kedua: dalam pasal 84 dinyatakan bahwa bila isteri tidak

menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap suami, maka dianggab

nusyuz. Sebaliknya apabila suami tidak melaksankan kewajibannnya

terhadap isteri, maka tidak ada pasal yang mengatur tentang itu atau

tidak ada pasal yang mengatur tentang nusyuz-nya suami. Hal ini perlu

mendapat perhatian dalam rangka menegakkan keadilan dan

keselarasan dalam hubungan suami isteri,  karena suami isteri sama-

sama memiliki kewajiban dan hak masing-masing dalam berumah

tangga. Oleh karena, itu adalah suatu keharusan bagi keduanya untuk
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mempertanggung jawabkan tanggung jawab yang diemban oleh

keduanya yang diatur dengan pasal dalam undang-undang perkawinan

atau pun KHI tentang nusyuz bukan hanya isteri tetapi juga nusyuz

suami.

Ketiga: ketika isteri dianggab nusyuz, maka isteri tidak berhak

menerima nafkah dari suami atau dengan kata lain bahwa  suami bebas

kewajiban nafkah terhadap isteri. Hal ini, perlu dicermati, bahwa

dalam ayat dan hadis yang berbicara tentang nusyuz, tidak ada suatu

qorina bahwa nusyuz itu menggugurkan tanggung jawab nafkah,

sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan hadis yang terdahulu,

apalagi bila dikaitkan dengan tanggung jawab nafkah keluarga pada

konteks sekarang, bahwa tanggung jawab nafkah keluarga secara

realita mayoritas isteri ikut andil dalam tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian pembaharuan hukum perkawinan yang terkait

dengan cerai dan nusyuz, adalah suatu yang penting dilakukan untuk

menjadi acuan dan tercapainya tujuan perkawinan sesuai dengan

konteks zaman.

4. Wali Nikah

Wali nikah dalam hukum Islam masih terdapat perdebatan, dari

keempat mazhab yang ada, hanya Hanāfiyah yang membolehkan

wanita dewasa menikahkan diri sendiri,73 dengan demikian wali dalam

pernikahan tidaklah termasuk dalam rukun pernikahan. Sementara tiga

mazhab lainnya, Māiki, Hanbali dan Syāfi’ī hanya walilah yang boleh

menikahkan,74dan menjadi syarat sahnya nikah.

73Bagi Hanafiyah berpendapat demikian berdasarkan atsar  bahwa ada seorang wanita
dinikahkan oleh anak perempuannnya, dan atsar tentang Aisyah menikahkan anak perempuan
saudaranya (Hafsah). Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, Op. cit., h.123. Bagi
mereka hadīs yang menyatakan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan wali yang
dikemukakan jumhur ‘ulama’ tersebut tidaklah berarti tidak sah, tetapi tidak sempurna, oleh
karena itu hanya dianjurkan, bukan diwajibkan. Alasan lain menurut Hanafiyah bahwa ayat
Qur’an: surat al-Baqarah: 232, bukan ditujukan kepada wali, tetapi kepada suami.

74Sedangkan mazhab maliki, menggunakan hadis al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min
waliyyiha , Al-Turmuzi, Sunan al-Tirmizi, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. Th), h.
443, hal ini untuk menunjukkan bolehnya seorang wali memaksa seorang gadis untuk
menikah, paahal lanjutan hadis ini jelas menyatakan harus ada izin dari gadis yang hendak
dinikahkan. Imam Syafi’i memberikan alasan al-Qur’an: al-Nisa’ayat 25 dan hadis innama
imraatun nakahat...Abi Daud, Sunan Abi Daud, Juz II (beirut: Dar al-Fikr, t. Th), h. 584.
Mazhab Hambali, dengan tegas menggunakan hadis “la nikaha illa bi waliyyin”
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Secara umum para ulama’ mengharuskan adanya wali dalam

pernikahan demikian juga para pemikir dan intelektual Islam tetap

menghendaki kehadiran wali dalam pernikahan. Hanya saja mereka

tidak tidak setuju dengan hak ijbar75 dari wali nasab.

Dalam hukum pernikahan di Indonesia Wali nikah dalam Undang-

Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No.9 tahun 1975

tentang pelaksanaan UU tersebut belum dinyatakan secara ekplisit

sebagai syarat dan rukun nikah. Yang ada hanya pasal yang mengatur

tentang batas minimal usia pernikahan dan izin orang tua sebagaimana

tertuang dalam pasal 6 ayat 2-6 UU No.1 tahun 1974.76

Setelah adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, maka

wali nikah secara tegas dinyatakan sebagai rukun yang yang harus

dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum

Islam Bab VI, pasal 14 dinyatakan bahwa:”Untuk melaksanakan

perkawinan harus ada a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d.

Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dalam pasal 19 juga

dinyatakan:”Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk

menikahkannya”. Pada pasal 20 ayat: (1) berbunyi: “Yang bertindak

sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat

hukum Islam, yakni muslim, akil dan baligh.

Wali itu sendiri dalam Pasal 20 ayat.2 tersebut: a. Wali nasab, b.

Wali hakim. Dalam pasal 21 ayat (1) dinyatakan”Wali nasab terdiri

dan empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu

didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan

kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok

kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah kakek, kakek dari pihak

ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki

kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung

ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat,

75Hak memaksa dari wali terhadap yang diwali olehnya.
76Perwalian dalam UU ini lebih pada hubungan orang tua atau wali dengan anak, bukan

terkait pernikahan, sebagaimana dalam baba x dan xi, pasal 45-54.
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kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah

kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Dari pasal-pasal yang ada di atas, jelas bahwa yang menjadi wali

dalam pernikahan itu adalah seorang laki-laki dari garis keturunan laki

-laki yang bertanggung jawab berdasarkan nasab terhadap perempuan

yang akan melakukan pernikahan, hal ini dikarenakan penanggung

jawab suatu keluarga itu adalah laki-laki.

Dengan demikian mayoritas ulama’ berpendapat bahwa wali nikah

adalah salah satu syarat sahnya nikah, Undang-Undang perkawinan di

Indonesia malah menyatakan sebagai rukun pernikahan sebagai mana

dijelaskan di atas. Hanya ada kelompok minoritas yang memberi

peluang kepada perempuan dewasa untuk menentukan nasibnya dalam

pernikahan.77

Historis Arab bahwa Islam lahir  di tengah gurun padang pasir yang

secara geografis tanah yang tandus dan gersang. Secara teori geneologi

masyarakat Arab menganut sistem patriarchal,78 oleh karena itu

wajarlah bila legislasi Islam baik itu melalui al-Qur’an ataupun hadīs

Nabi menampakkan corak dominasi laki-laki. Hal tersebut merupakan

bentuk adaptasi dan kompromi Pemberi wahyu dan Rasul-Nya

terhadap kebudayaan Arab. Oleh karena itu dapat dipahami, ketika

dilacak dari historisnya masalah wali nikahpun bercorak dominasi

laki-laki atau masculin gender.

Secara redaksional hadīs- hadīs Nabi memang berbicara tentang

mengharuskan adanya wali nikah,namun haruslah dilihat dalam

konteks historis-nya.Kedudukan perempuan masa pra-Muhammad,

tidak ada hak, bahkan kelahiran anak perempuan adalah aib bagi

77Konsep wali nikah di dalam al-Qur’an tidak pernah ditemukan, hanya yang ada wali
untuk urusan harta benda, khususnya terhadap anak yatim.dalam al-Qur’an Allah melarang
memberikan harta benda kepada anak yatim dan sufaha’, sehingga mereka baligh, Q.S: al-
Nisa’: 2-6. Sufaha’ adalah: lelaki yang tidak cakap, para perempuan dan anak-anak.
Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Syuyuthi, Tafsir Jalalain, Beirut: Dar al-Fikr, t. th),
h.70.Pemikiran fukaha yang mengharuskan wli nikah bagi perempuan menurut La Ode Ismail
Ahmad adalah menyamakan keharusan wali nikah dengan keharusan wali terhadap harta
benda di samping hadīs-hadīs Nabi tentang wali.La Ode Ismail Ahmad, Wali Nikah dalam
Pemikiran Fuqaha dan Muhaddisin Kontemporer, dalam Jurnal “al-Maiyyah”, Vol. 8 No. 1
Januari-Juni, 2015, h. 67.

78Robert Roberts, The Social Law of The Qur’an, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1977), h.4
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mereka dan tak segan untuk menguburnya hidup-hidup,79mereka

dalam keadaan terpingit, maka wajar diperlukan wali untuk

menikahkannnya. Oleh karena itu legislasi hukum Islam yang terkait

dengan wali nikah khususnya dan yang terkait dengan perempuan

secara umum adalah reformasi hukum yang sesuai pada zamannya.

Hal yang demikian itu merupakan tahapan legislasi hukum (tadrij al-

tasyri’) yang sifatnya local temporal,80 sehingga perlu diselaraskan

dengan perubahan ruang dan waktu atau situasi dan kondisi, bahwa

perubahan legislasi hukum diperbolehkan apabila terjadi perubahan

waktu, keadaan, motivasi dan tradisi.81

Dari historis di atas, laki-lakilah yang bertanggung jawab dan

memiliki kekuasaan dalam rumah tangga, demikian juga tanggung

jawab terhadap perempuan yang akan menikah yang ada di bawah

perwaliannya, dengan semua superiornya laki-laki ketika masa Nabi

dan seterusnya.

Zaman berubah, pemahaman tentang wali mengalami pergeseran,

bahwa wali pernikahan mengisyaratkan perlu adanya penanggung

jawab seseorang terhadap perempuan yang akan melaksanakan

pernikahan.Tujuannnya adalah sejalan dengan prinsip perkawinan,

bahwa adanya musyawarah antara wali dengan wanita yang akan

menikah dalam memilih pasangan hidup. Hal ini diperlukan karena

wali adalah orang yang berpengalaman dalam tanggung jawab rumah

tangga, diharapkan wali dapat memberikan saran-saran dan

pengalaman untuk perempuan yang akan menikah. Wali nikah adalah

orang yang berhak dimintai pertimbangan sebagai pengawas atas

pelaksanaan aqad nikah.

Dalam Konteks Indonesia hukum positif telah mengatur tentang

wali nikah sebagaimana diuraikan di atas, hanya saja ketentuan yang

ada mengadopsi pemikiran berbagai mazhab dengan mode talfiq yang

menampakkkan dominasi laki-laki. Terlihat dari wali laki-laki sebagai

79Q.S: al-Nahl: 58-58.
80Robert,  Op. cit., h. 3.
81Ibn Qoyyim al-Jauziyah, A’lam al-Muwaqqi’in, Juz III, (Beirut: Dar al-Ijl, t.th), h. 3-5.
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penentu sahnya pernikahan dan urutan formal dari wali yang semuanya

dari garis laki-laki. Ketentuan seperti ini perlu direformulasi.

Bila dalam UU No.1 tahun 1974 telah ditetapkan batas usia

kedewasaan , maka perempuan sudah dipandang dewasa, dan dapat

menentukan masa depan rumah tangganya. Namun karena pernikahan

adalah menyangkut urusan dan kepentingan keluarga, maka

pertimbangan dan pengawasan dari anggota keluarganya tetap

diperlukan. Orang yang memberi pertimbangan, pengawasan dan

bertanggung jawab dengan perempuan yang akan nikah inilah yang

disebut dengan wali, hal ini tidak terbatas pada jenis kelamin.

Dengan demikian, ketika perempuan (isteri) yang dapat menjadi

penanggung jawab terhadap keluarganya,dapat memberi pertimbangan

dan pengawasan terhadap perempuan (anak) yang akan nikah, maka

bisa saja perempuan yang menjadi wali nikah terhadap orang yang

menjadi tanggung jawabnya tersebut.

5. Hak Kewarisan

Dalam bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa keluarga

masyarakat Arabia pra Islam menganut sistem patriarki, bahwa garis

keturunan yang ada menurut garis kekerabatan bapak dan keluarganya,

oleh karena itu kekerabatan dari ibu dianggab kekerabatan yang tidak

mengikat atau kekerabatan ekternal. Sistem di atas tidak saja berfungsi

sosial, tetapi juga berfungsi ekonomi, hingga pada zaman jahiliyah

isteri-isteri dari ayah merekapun menjadi salah satu bagian harta

keluarga yang dapat diwariskan, dan yang menerima warisanpun

hanya kelompok garis keturunan laki-laki saja.

Islam datang dengan misi untuk mewujudkan keadilan sosial dan

kesejahteraan masyarakat, menghapuskan monopoli, memberikan hak

kaum miskin, meniadakan perbedaan di antara manusia. Di antara

nilai-nilai kemanusiaaan yang asasi yang dibawa Islam dalam

kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat adalah keadilan.82

82Keadilan dapat bermakna:1). sama; dalam artian tidak membedakan seorang dengan
yang lain dalam persamaan  hak. 2). Seimbang: yang ditemukan pada suatu kelompok yang
terdapat beragam bagian yang menuju pada suatu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar
terpenuhi, keadilan dalam hal ini identik dengan proposional, jadi bukan lawan dari”
kezaliman”, 3). Menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberi hak pada pihak lain
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Keadilan itu sendiri  menjadi tujuan risalah kenabian Muhammad

sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an:

                          
            هللا           هللا   .

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan
membawa  bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama
mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan”. 83 Dalam hadis juga disebutkan:

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف َعْن َوْرقَاَء َعْن اْبِن َأِيب جنَِيٍح َعْن َعطَاٍء َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  ُهَما قَالَ اهللاَحدَّ :َعنـْ
ِمْن َذِلَك َما َأَحبَّ َفَجَعَل لِلذََّكِر ِمْثَل َحظِّ اْألُنـْثـَيَـْنيِ اهللاَكاَن اْلَماُل لِْلَوَلِد وََكاَنْت اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن فـََنَسَخ 

ُهَما السُُّدَس َوَجَعَل لِْلَمْرأَِة الثُُّمنَـَوالرُّبَُع َولِلزَّْوِج الشَّْطرَ  َوالرُّبُعَ َوَجَعَل ِلْألَبـََوْيِن ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Warqo' dari
Ibnu Abi Najih dari 'Atha' dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma
berkata; Dahulu harta warisan menjadi milik anak sedangkan wasiat
hak Kedua orangtua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini
dengan yang lebih disenangi-Nya. Maka Allah subhanahu wata'ala
menjadikan bagian warisan anak laki-laki dua kali dari bagian anak
perempuan dan untuk Kedua orangtua masing-masing mendapat
seperenam sedangkan untuk isttri seperdelapan atau seperempat
sedangkan suami mendapat setengah atau seperempat.”84

Ada beberapa ayat dan hadīs Nabi yang terkesan cendrung

memberi keutamaan kepada laki-laki, dalam warisan,85 persaksian,86

kepemimpinan.87 Dalam hal warisan dijelaskan bahwa perempuan

mendapat bahagian separuh bagian laki-laki, dan ayat ini cenderung

dipahami secara tekstual, oleh karena itu terkesan diskriminatif dan

tidak adil. Secara kontektual saat itu, ayat dan hadīs di atas tersebut

sangat revolusioner, karena saat itu perempuan bukan  saja tidak

mendapat warisan, tetapi ia menjadi barang yang diwariskan. Pada

melalui jalan yang terdekat, inilah yang lawan dari” kezaliman”, 4). Adil yang dinisbatkan
pada ilahi, “memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan
eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Dalam al-
Qur’an sekurang-kurangnya terdapat empat ajaran pokok nilai-nilai kemanusiaan yang asasi
yaitu: keimanan universal (monotheism), keadilan (justice), kebebasan (freedom), kesetaraan
(egalitarianism)

83Q.S: al-Hadid: 25
84Al-Bukhari, Op. cit., Juz VI, h.44 (no.4578)
85Q.S: al-Nisa’: 11
86Q.S: al-Baqoroh: 228
87Q.S: al-Nisa: 34
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masa itu dipahami bahwa warisan tidak diberikan kepada wanita dan

anak kecil.

Ayat-ayat di atas boleh jadi merujuk kepada fungsi dan peran

sosial berdasarkan jenis kelamin (gender roles) ketika itu, ayat-ayat

tentang perempuan umumnya memiliki asbabun nuzul,88 dengan

demikian sifatnya sangat historis kontektual, yang pada umumnya

dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan umum

(maqāsid )ayat-ayat esensial yang menjadi tema sentral al-Qur’an.

Oleh karena itu dalam masalah waris eksistensi tawaran Islam

terkait dengan posisi perempuan harus dibandingkan dengan status dan

kedudukan perempuan Pra Islam. Tidak bijak bila pemahaman ayat-

ayat maupun hadīs hanya secara tekstual, yang kemudian diturunkan

dalam bentuk peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang telah

dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh.

Bila pada Pra Islam perempuan tidak berhak mendapat waris,

maka Islam memberikan hak waris kepada perempuan dengan cara

yang adil, sesuai konteks masa itu,89 perempuan juga memperoleh dan

memiliki harta yang dapat dibelanjakannnya sesuai dengan

keinginannnya.90 Perempuan mendapat warisan setengah dari bahagian

laki-laki, hal ini pendapat mayoritas ummat sebagai penafsiran atas

ayat: حظ اال نثينيكرللذ   , ini sering menjadi persoalan, padahal status laki-

laki dan perempuan sama di sisi Allah.

Perbedaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan

tersebut di atas 2:1, bila dianalisa, bukanlah berdasarkan pada status

seseorang, melainkan berdasarkan beban tugas dan tanggung jawab.

Pada masa itu beban yang ditanggung oleh laki-laki lebih berat,

termasuk tangggung jawab nafkah, oleh karena itu perbedaan dalam

88Terkait dengan ayat-ayat yang diturunkan secara khusus, para ulama’ berbeda
pendapat, yaitu: 1). Apakah ayat-ayat itu berlaku secara unuversal tanpa memperhatikan
kasus turunnya (yufid al-‘ilm), 2). Berlaku universal dengan syarat memperhatikan persamaan
karaktristik illat (khususul illat), yang meliputi empat unsur: peristiwa, pelaku, tempat dan
waktu, 3). Hanya mengikat peristiwa khusus yang menjadi sebab (khusus al-sabab) turun
ayat, berarti tidak memuat secara langsung peristiwa-peristiwa lainnya.

89Q.S: al-Nisa’:11-12, 176
90Nashruddin Baidan, Tafsir bi al-Ra’yi Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur’an

Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999), h. 66
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pembahagian tersebut tidak mesti dimaknai sebagai pembedaan

biologis laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan berdasarkan peran

dan tanggung jawab yang diemban.

Pemberian porsi 2:1 dalam kewarisan antara laki-laki dan

perempuan dalam yang ada dalam al-Qur’an, mencerminkan keadilan

yang diberikan Islam sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat

pada masanya. Adanya pembagian warisan bagi perempuan ketika itu

menjadi indikasi bahwa menurut al-Qur’an perempuan mampu untuk

mengurus harta kekayaan, tidak seperti anggapan sebelumnya bahwa

perempuan tidak memiliki kemampuan, makhluk yang lemah dalam

segala hal, bahkan ia menjadi harta warisan, bukan yang diwarisi.

Secara historis ketika Islam datang, bila pembagian waris

ditetapkan sama rata kepada angggota keluarga tanpa membedakan

peran jenis kelamin (gender role), sementara peran soaial yang ada

berdasarkan jenis kelamin, maka hal itu akan sulit diterima oleh

masyarakat. Ketentuan pemberian waris untuk perempuan separoh dari

laki-laki saja, telah cukup membuat kekagetan dalam masyarakat

ketika itu, karena ketentuan baru itu menyimpang dari tradisi besar

(great tradisi) yang ada, yaitu harta warisan itu jatuh kepada anggota

keluarga yang dapat mempertahankan klan atau kabilah, yang menjadi

tugas kaum laki-laki. Adapun laki-laki yang belum dewasa, maka dia

dihukumi sama dengan perempuan, tidak berhak mendapat warisan.

Pada tahap berikutnya setelah Nabi Muhammmad, para ulama’

berusaha merumuskan suatu pranata yang dikenal dengan fiqh Islam,

dengan melakukan sintesa antara kultur Arab dengan prinsip-prinsip

dasar al-Qur’ān dan hadīs yang menjadi ketentuan hukum yang

dipedomani ummat Islam dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan

menjadi solusi bagi problematika yang dihadapi ummat. Pemberian

warisan kepada kaum perempuan di atas bertujuan untuk mengangkat

derajat perempuan dan menghindari sengketa kewarisan.

Namun  Shahrur berpendapat dalam hal ketentuan di atas itu,

Allah menginginkan tegaknya hukum dan penyelesaian masalah yang

sangat urgen ini selalu berpegang pada asas keadilan dan menerapkan



305

kebebasan penuh untuk menentukan apa yang cocok menurut

pandangan dunia saat ini.

Menurut Masdar,91 pembagian warisan laki-laki dan perempuan

dengan dua berbanding satu yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan

hadīs, harus dipahami dengan memperhatikan dua hal penting:

1. Pemberian bagian warisan kepada perempuan, mendudukan laki-

laki dan perempuan sebagai subjek penerima warisan, adalah

reformasi yang refolusioner dilakukan hukum Islam terhadap

hukum jahiliyah yang ada sebelumnya.

2. Setting sosial ekonomi dalam kehidupan keluarga pada masa

nabi Saw. Bahwa beban nafkah keluarga ditanggung oleh laki-

laki, sehingga pembagian warisan yang membagi laki-laki

dengan bagian warisan yang lebih besar daripada warisan

perempuan merupakan pembagian yang adil.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketetapan pembagian

waris di atas dibawa kepada prinsip proposionalitas, bahwa ketetapan

itu merupakan pembaharuan yang dilakukan Nabi Saw. terhadap fakta

sosial saat itu, yang belum memberikan bagian kepada perempuan, hal

ini memungkinkan  uji proposionalitas dalam kasus-kasus yang terjadi

dalam masyarakat.

Menurut Quraish Shihab, sebagaimana dikutip oleh Rajafi,92

tentang pembagian waris laki-laki dan perempuan 2: 1, menurutnya

anak perempuan mendapat setengan bagian anak laki-laki dikarenakan

anak perempuan kelak akan memiliki suami yang akan mendapatkan

dua bahagian harta warisan keluarganya, sehingga keduanya mendapat

bagian yang sama secara substantif.  Apa lagi dalam Q.S: al-Baqarah:

180 secara tektual memberikan sinyal bahwa pembagian harta

peninggalan mayyit harus dilaksanakan secara ma’ruf,93 yang juga

memiliki makna ke arifan lokal.

91Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, (Bandung: mizan,
1997), h. 52-53

92Ahmad Rajafi, Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal serta Implikasinya terhadap
Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia, Disertasi (Lampung: PPS IAIN Raden Intan
Lampung, 2015), h. 319

93Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta
orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.
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     .

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,
Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Adapun kalimat atau kata nasiban, mafruda,94faridhatun min

Allah,95wasiyyatan min Allah,96 harus dapat dikaitkan dengan  Q.S al-

Baqarah:180 d1 atas, yang menghendaki kebaikan dan keadilan,

dengan demikian konsep rincian pembagian warisan yang tertuang

dalam al-qur’an adalah dalam konteks sengketa wrisan yang tidak

dapat terselesaikan secara ma’ruf, maka Allah memberi ta’kid dengan

kalimat-kalimat tersebut. Faktor  lainnnya, adalah karena budaya

masyarakat Arab yang mengagungkan laki-laki, maka konsep

pembagian warisan pada masa awal Islam tidak dapat terlepas dari

kultur tersebut, sehingga pembagian warisan untuk perempuan bersifat

makro untuk masanya dan bersifat mikro untuk masa kini, oleh karena

itu ‘illah berubah, maka hukum juga dapat berubah, sesuai kondisi

yang ada.

Secara kontektual ketetapan tentang kewarisan ini, tidaklah

mungkin disatukan dalam satu pola yang sama tanpa berbeda, karena

mempertimbangkan konteks sosial dalam masyarakat adalah suatu

kemestian. Ketika masayarkat semakin memberikan peran sosial

kepada perempuan untuk berkiprah dalam masyarkat dan mandiri

secara ekonomi dan sosial, maka ketentuan pembagian warisan

memungkinkan diterapkan secara berbeda dengan realitas masyarakat

yang masih menganut sistem patriarki, bahwa laki-laki sebagai satu-

satunya sumber penghidupan keluarga.

Dalam teori hudud-nya Syahrur mengatakan bahwa Allah

memberikan setengah bahagian laki-laki bagi perempuan adalah

sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku ketika

94Q.S: al-Nisa’: 7
95Q.S: al-Nisa’: 11
96Q.S: al-Nisa’: 12



307

perempuan sama sekali tidak terlibat dalam mencari nafkah bagi

keluarga, ketika perempuan ikut mencari nafkah, prosentase

pembagian perempuan bertambah besar mendekati prosentase bagian

laki-laki, sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian

nafkah dan juga sesuai dengan tuntunan ruang dan waktu dalam

sejarah.97Maka ketentuan ini juga dapat bersifat dinamis atau

pleksibel.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa ketika perempuan

dalam masyarakat yang terdidik lebih baik dan bahkan sejajar dengan

laki-laki, maka sangat memungkinkan sekali perempuan untuk

berperan bersama-sama laki-laki, mencari nafkah bersama ataupun ia

yang menafkahi keluarga, yang dibina oleh suami isteri dalam rangka

mencapai tujuan dari ikatan perkawinan. Sejalan dengan hadīs

tentang kewajiban nafkah yang diteliti, bahwa pada dasarnya

tangggung jawab nafkah ada pada suami, namun ketika isteri yang

menafkahi keluarga, maka Nabi mengatakan bahwa hal itu merupakan

sedekah, tidak ada satupun hadīs yang melarang isteri untuk mencari

nafkah.

Sebagai manusia yang memiliki kewajiban dan hak sosial-

ekonomi, yang semakin dinamis dalam masyarakat, ketika perempuan

telah ikut andil dalam peran nafkah keluarga sebagaimana yang

dijelaskan oleh Syahrur di atas, maka dapat saja perempuan

memperoleh warisan seperti laki-laki. Dengan memelihara prinsip

proposionalitas bagi kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan

secara adil, maka penentuan warisan dalam Islam secara kontektual

97Syahrur menggambarkan bahwa “teori batas” bahwa: perintah Tuhan yang
diungkapkan dalam al-Qur’an dan sunnah mengatur ketentuan-ketentuan yang merupakan
batas terendah atau al-had al-adna bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili
ketetapan hukum minimal dalam sebuah kasus hukum dan batas tertinggi mewakili batas
maksimum. Tidak ada suatu bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum dan tidak
ada yang lebih tinggi dari batas maksimum. Bila batas-batas ini dijadikan panduan, maka
kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan ukuran kesalahan yang dilakukan. Ia
membedakan enam bentuk batasan-batasan (teori hudud), 1). Batasan minimum (had adna),
2). Batasan masimum (hada’la), 3). matasan minimum dan maksimum ketika keduanya
berhubungan, 4). Perpaduan batasan maksimum dan minimum, 5). Menjelaskan
diperbolehkannnya gerakan penentuan hukum di antara batasan maksimum dan minimum, 6),
hanifiyyah bergerak antara batas maksimum yang berada pada daerah positif dan batas
minimum yang berada pada daerah negatif.Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar
Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: eLSAQ
Press, 2012), h. 243 dan h. 6-10
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dapat ditentuakan oleh bangunan relasi laki-laki dan perempuan

berdasarkan peran masing-masing dalam masyarakat.

Ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku

II tentang hukum kewarisan, bab III, pasal 179: “Duda mendapat

separuh bahagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila

pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat

bagian”, pasal 180: “ Janda mendapat seperempat bahagian bila

pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan

anak, maka mendapat seperdelapan bagian”.

Pasal dalam KHI tersebut di atas sejalan apa yang ada secara

tektual dalam al-Qur’an dan hadīs. Apa yang tertuang dalam KHI

tentang waris, khusus pasal 179 dan 180, masih sangat kuat

dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat tentang ayat dan hadīs

mengenai waris secara tektual, yang kuat memegang prinsip patriarki

dengan konsep 2:1. Dalam hal ini KHI belum merujuk kepada kontek

historis ayat dan hadīs tentang waris, serta sosial budaya indonesia

yang memiliki budaya lokal yang beragam. Tidak dapat dipungkiri

bahwa di Indonesia sebahagian besar perempuannya ikut andil dalam

mencari nafkah untuk keluarga, baik itu sebagai pedagang, pegawai,

petani ataupun buruh, yang tidak sedikit andilnya dalam perekonomian

keluarga.

Oleh sebab itu, dalam kondosi sosial masyarakat yang sudah

sangat berubah dari beberapa era, ditambah lagi bahwa dalam praktek

kewarisan dalam hukum adat yang ada di Indonesia bersifat kolektif

dan mayorat, maka bagian warisan yang sama antara laki-laki dan

perempuan dapat saja diakomodir dalam Undang-Undang. Dengan

demikian pasal 179 dan 180 dalam KHI yang ada di atas telah

sepatutnya mengalami perubahan, untuk menjadi landasan hukum

kewarisan yang baku untuk masyarakat Islam Indonesia, agar

terealisasi perinsip keadilan  sebagai misi yang dibawa oleh Islam.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian teori-teori dan analisa di atas, maka dapat dicatat

tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman hermeneutika dengan teori ganda double movement Fazlur

Rahman terhadap hadīs tanggung jawab nafkah, adalah pemahaman nash atau

teks dengan penekanan pada konteks sosial-historis secara mikro dan makro.

Hadīs Nabi tersebut merupakan jawaban atau solusi terhadap permasalahan

tentang kewajiban nafkah sesuai dengan konteks masa ketika hadis dituturkan

oleh Nabi. Adapun ratio legis atau penyebab dari adanya kewajiban nafkah

tersebut di atas adalah bahwa harus ada penanggung jawab nafkah keluarga

agar terciptanya kesejahteraan financial (ekonomi) keluarga dan keadilan

dalam rumah tangga antara suami dan isteri sebagai idea atau prinsip moral

yang disampaikan oleh Nabi dalam hadīs tersebut. Maka pemahaman terhadap

hadis tersebut dapat menjadi dua. Pertama: tidak ada larangan isteri untuk

beraktivitas mencari nafkah keluarga sebagaimana laki-laki sesuai dengan

profesionalitasnya. Kedua: nafkah rumah tangga dapat menjadi tanggung

jawab bersama antara suami isteri, dalam waktu tertentu dapat saja menjadi

tanggung jawab isteri, seiring dengan konteks zaman karena andilnya isteri

dalam mencari nafkah berdasarkan skill yang dimiliki. Oleh karena itu

diperlukan kerjasama antara keduanya dalam menunaikan tanggung jawab

bersama tersebut.

2. Implikasi hadīs tentang tanggung jawab nafkah terhadap kepemimpinan rumah

tangga, secara substansi ketiga hadīs yang diteliti berbicara tentang tanggung

jawab nafkah, baik oleh suami ataupun oleh isteri. Kewajiban nafkah selalu

dikaitkan dengan tanggung jawab kepemimpinan rumah tangga, adanya

kepemimpinan rumah tangga karena nafkah. Bila tanggung jawab nafkah itu

dilaksanakan dalam konteks yang berbeda, bahwa pencari nafkah berdasarkan

skill, maka akan terjadi perubahan peran, karena skill dapat saja dimiliki oleh

laki-laki  (suami) ataupun perempuan (isteri). Bila tanggung jawab tersebut

diambil alih oleh perempuan (isteri), maka kepemimpinan rumah tangga ada

pada isteri. Namun bila tanggung jawab nafkah itu di laksanakan secara
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bersama antara suami isteri, maka kepemimpinan rumah tangga adalah bersifat

kolegial atas kerja sama. Dengan demikian tanggung jawab nafkah akan

memiliki implikasi terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga. Oleh karena

itu pemahaman  secara kontektual, dengan pendekatan historis sosiologis

tentang implikasi atau akibat tanggung jawab nafkah dalam konteks

kepemimpinan rumah tangga, adalah bahwa isteri dapat saja menjadi pemimpin

rumah tangga atau berdua suami isteri sebagai pemimpin yang bersifat

kolegial.

3. Relevansi terhadap pembaharuan sistem hukum keluarga di Indonesia, terdapat

tiga permasalahan hukum keluarga yang perlu mendapat perhatian untuk

menjadi alternatif dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga di

indonesia, yaitu;

1). Tanggung jawab nafkah: Di Indonesia masalah nafkah  diatur dalam

UU No.1 Tahun 1974  Pasal 30-345, dan Kompilasi Hukum Islam tentang

tanggung jawab nafkah ada pada suami, melegitimasi sebagian masyarakat yang

menganggap isteri tidak perlu peduli dengan nafkah rumah tangga karena hal itu

tanggung jawab isteri, meskipun isteri memiliki kemampuan dan kesempatan

untuk ikut serta menafkahi keluarga. Sebaliknya ada juga sebahagiam

masyarakat yang walaupun telah ada dalam UU dan KHI bahwa suami adalah

penanggung jawab nafkah keluarga, tetapi suami tetap malas berusaha, bekerja

mencari nafkah dengan mengandalkan nafkah dari isteri. Oleh karena itu

alternatif dari kedua penomena yang ada diatas, maka tanggung jawab nafkah

keluarga dapat saja menjadi tanggung jawab suami isteri bagi isteri yang

memiliki kemampuan dan peranan dalam nafkah keluarga, dengan

konsekuwensi yang telah ditentukan.

2). Kedudukan Suami Isteri

Undang-Undang 1974 pasal 31 ayat (3) dan KHI pasal 79 ayat (1) yang

menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu

rumah tangga, tidak seimbang dengan ayat (1) pasal 31 dan KHI ayat (2) pasal

76, yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri itu seimbang dengan hak

dan kedudukan suami. Oleh karena itu cukup dengan pernyataan bahwa, suami

isteri bertanggung jawab atas keluarga dan rumah tangganya, agar tidak

terkesan adanya penguasa dan yang dikuasai ataupun ada tuan dan hamba.
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3). Hak Cerai dan Nusyuz. Pertama: nusyuz bukanlah alasan untuk

terjadinya perceraian, karena gugatan cerai dari pihak suami biasa dipahami

dengan nusyuz-nya isteri. Kedua: dalam pasal 84 dinyatakan bahwa bila isteri

tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap suami, maka ia dianggab

nusyuz. Sebaliknya apabila suami tidak melaksankan kewajibannnya terhadap

isteri, maka tidak ada pasal yang mengatur tentang itu atau tidak ada pasal yang

mengatur tentang nusyuz-nya suami. Dengan demikian implikasi dari tidak

ditunaikannya kewajiban oleh suami dapat saja adanya konsep hak cerai bagi

isteri dan perlakuan nusyuz bagi suami yang selama ini hak cerai ada pada

suami dan perlakuan nusyuz selalu ada pada isteri saja. Ketiga: ketika isteri

dianggab nusyuz, maka isteri tidak berhak menerima nafkah dari suami atau

suami bebas kewajiban nafkah terhadap isteri, padahal dalam ayat dan hadis

yang berbicara tentang nusyuz, tidak ada suatu qorina bahwa nusyuz itu

menggugurkan tanggung jawab nafkah, oleh karena itu pembaharuan hukum

perkawinan yang terkait dengan hak cerai dan nusyuz, menjadi agenda penting

agar dapat menjadi acuan yang sesuai dengan konteks  zaman.

4).  Wali Nikah, Wali Nikah. Dalam KHI dijelaskan bahwa: yang menjadi

wali dalam pernikahan itu adalah seorang laki-laki dari garis keturunan laki -

laki yang bertanggung jawab berdasarkan nasab terhadap perempuan yang akan

melakukan pernikahan, hal ini dikarenakan penanggung jawab suatu keluarga

itu adalah laki-laki. Zaman berubah, pemahaman tentang wali mengalami

pergeseran, bahwa wali pernikahan mengisyaratkan perlu adanya penanggung

jawab seseorang terhadap perempuan yang akan melaksanakan pernikahan.

Tujuannnya bahwa adanya musyawarah antara wali dengan wanita yang akan

menikah dalam memilih pasangan hidup. Hal ini diperlukan karena wali adalah

orang yang berpengalaman dalam tanggung jawab rumah tangga, diharapkan

wali dapat memberikan saran-saran dan pengalaman untuk perempuan yang

akan menikah. Oleh karena itu, ketika perempuan yang menjadi penanggung

jawab terhadap keluarganya, maka dapat saja perempuan yang menjadi wali

nikah terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya.

5). Hak kewarisan, ketetapan tentang kewarisan, tidaklah mungkin

disatukan dalam satu pola yang sama, karena mempertimbangkan konteks sosial

dalam masyarakat. Ketika masyarkat semakin memberikan peran sosial kepada

perempuan untuk berkiprah dalam masyarakat dan mandiri secara ekonomi dan
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sosial, maka ketentuan pembagian warisan memungkinkan diterapkan secara

berbeda dengan realitas masyarakat yang masih menganut sistem patriarki.

Oleh sebab itu, dalam kondosi sosial masyarakat yang sudah sangat berubah

dari beberapa era, ditambah lagi bahwa dalam praktek kewarisan hukum adat

yang ada di Indonesia bersifat kolektif dan mayorat, maka bagian warisan setara

antara laki-laki dan perempuan dianggap perlu diakomodir, sebagai landasan

hukum kewarisan yang baku untuk masyarakat Islam Indonesia.

B. Implikasi

Implikasi penelitian ini; pertama: secara teoritis adalah merubah sejumlah

konsep atau pasal Hukum Perkawinan Indonesia. Konsep yang diberlakukan

adalah konsep yang berspektif jender. Kedua: menambah referensi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia melalui kajian hermeneutika

hadīs terkait dengan masalah nafkah dan implikasinaya terhadap kepemimpinan

rumah tangga, dengan mengkaji teks hadis berdasarkan setting sosial budaya

dan menemukan pesan atau prinsip moral dari teks tersebut, untuk dijadikan

landasan pemahaman dalam hukum keluarga, serta dapat menjadi kajian

tersendiri. Ketiga: penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan

rujukan dalam pembaharuan hukum Keluarga Islam di indonesia khususnya,

untuk menciptakan hukum keluarga yang lebih dinamis, responsif dan

akomudatif terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini adalah proses

pengembangan ilmiah untuk mengkaji dan menganalisis teks yang selama ini

dianggap baku dan tidak dapat dirubah, dari sudut pandang tektual dan

kontektual, oleh karena itu penelitian ini bukan sesuatu yang telah sempurna,

karena sesuatu yang ilmiah bersifat dinamis dan dapat saja berubah sesuai

dengan ruang dan waktu, maka penelitian lanjutan akan menjadi lebih baik

untuk pembangunan hukum keluarga Indonesia yang sesuai konteks.
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